
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 4 รายการ 9,520.00           9,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050064 7/5/2019

2 ขออนุมัติจัดจ้างซักผ้า จ านวน 3 งาน 640.00             640.00 เฉพาะเจาะจง นางเอียด  สุระชาติ นางเอียด  สุระชาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050063 7/5/2019

3 ขออนุมัติจัดจ้างเข้าเล่ม จ านวน 2 งาน 130.00             130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส/ลูกน้ า
เซอร์วิส

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส/ลูกน้ า
เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050062 7/5/2019

4 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
36000 บีทียู 1 เคร่ือง

17,120.00         17,120.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050065 7/5/2019

5 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าต่วนและพลาสติกม้วน 2 รายการ 3,990.00           3,990.00 เฉพาะเจาะจง ณ แฟช่ัน ณ แฟช่ัน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050068 7/5/2019

6 ขออนุมัติจัดท าป้ายถือ 2 รายการ 10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050061 7/5/2019

7 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดไฟและฝารองน่ังชักโครก 
จ านวน 3 รายการ

35,500.00         35,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050108 10/5/2019

8 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประปา 5 รายการ 243.00             243.00 เฉพาะเจาะจง ไถ่เส็ง/เฮ้งย่งไถ่ ไถ่เส็ง/เฮ้งย่งไถ่ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050206 16/5/2019

9 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษไขและหมึก จ านวน 2 
รายการ

6,045.50           6,045.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050216 16/5/2019

10 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 ชนิด 2,354.00           2,354.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด/ประโยชน์การไฟฟ้า/บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/ไพรเวช
ค้าวัสดุ/กฤษณ์อิเลคทริค

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด/ประโยชน์การไฟฟ้า/บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/ไพรเวช
ค้าวัสดุ/กฤษณ์อิเลคทริค

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050238 21/5/2019

11 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 5 รายการ 8,975.00           8,975.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050236 21/5/2019

12 ขออนุมัติจัดจ้างท ากุญแจห้องส านักงาน จ านวน 2 
งาน

390.00             390.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปันดี นายสมศักด์ิ  ปันดี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050239 21/5/2019

13 ขออนุมัติจัดซ้ือพรมอัดปูพ้ืนสีแดง จ านวน 1 งาน 1,440.00           1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักบ้าน ร้านรักบ้าน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050237 21/5/2019

14 ขออนุมัติจัดว้ือของท่ีระลึก 2 ชุด 3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050248 22/5/2019

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

15 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือสต๊ิกเกอร์กระดาษขาวด้าน 3,015.00 3,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050037 3/5/2019

16 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 1,144.00 1,144.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050008 2/5/2019

17 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือกระเช้าทูลเกล้าฯ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัญชลี ร้านอัญชลี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050009 2/5/2019

18 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือโบว์ผูกสูจิบัตร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050029 3/5/2019

19 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุของใช้ส่วนพระองค์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด 
(มหาชน)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050025 3/5/2019

20 ขอความเห็นชอบเสนอเช่าระบบแสง 35,900.00 35,900.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  เจิมจรุง นายจิรโรจน์  เจิมจรุง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050040 3/5/2019

21 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ 25,466.00 25,466.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050035 3/5/2019

22 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือเคร่ืองไทยธรรม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kalaya Florist ร้าน Kalaya Florist เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050023 3/5/2019

23 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือมาลัยข้อพระกร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050024 3/5/2019

24 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุซ่อมแซมกรอบรูป 6,152.50 6,152.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050039 3/5/2019

25 ขอความเห็นชอบเสนอเช่าเต็นท์ขาว 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18 ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050070 7/5/2019

26 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซักผ้า 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050067 7/5/2019

27 ขอความเห็นชอบเสนอค่าเช่าเหมายานพาหนะ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ไทยพานิช นายสมชาย ไทยพานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050081 8/5/2019

28 ขอความเห็นชอบเสนอเช่าชุดส าหรับนิสิตประจ า
กล้อง 1-5

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเส้ือ ปริญญา ห้องเส้ือ ปริญญา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050080 8/5/2019

29 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึก 19,885.95 19,885.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050102 10/5/2019
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

30 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร เจริญพร นายสมมิตร เจริญพร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050094 10/5/2019

31 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร เจริญพร นายสมมิตร เจริญพร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050097 10/5/2019

32 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050103 10/5/2019

33 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือครุภัณฑ์ 80,500.00 80,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050107 10/5/2019

34 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 12,409.00 12,409.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050118 10/5/2019

35 ขอความเห็นชอบซ้ือหัวพิมพ์ 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน
 แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050099 10/5/2019

36 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร เจริญพร นายสมมิตร เจริญพร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050095 10/5/2019

37 ขอความเห็นชอบซ้ือวัสดุโครงการ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050106 10/5/2019

38 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือถุงด า 4,119.50 4,119.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050178 14/5/2019

39 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 1,091.24 1,091.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050175 14/5/2019

40 ขอความเห็นชอบเสนอวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียม
ห้องรับรอง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050242 14/5/2019

41 ขอความเห็นชอบเช่ากล้องเคร่ืองมือตรวจวัด
อุณหภูมิแบบอินหราเรด

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุ๊ป จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050174 14/5/2019

42 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือปลอกแขนพยาบาล 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050179 14/5/2019

43 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 31,169.10 31,169.10 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050177 14/5/2019

44 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือเส้ือโปโล 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกชภูมิ มีศรีเดชา นายกชภูมิ มีศรีเดชา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050180 14/5/2019

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

45 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบานพาหนะ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050186 15/5/2019

46 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือน้ ายาล้างจาน 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050184 15/5/2019

47 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 8,250.00 8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050189 15/5/2019

48 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมวิทยุส่ือสาร 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050187 15/5/2019

49 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมายานพาหนะ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050185 15/5/2019

50 ขอความเห็นชอบจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมในส่วน
ของฮาร์ดแวร์

28,750.00 28,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสรไกร ไกรปุย นายสรไกร ไกรปุย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050217 16/5/2019

51 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าป้าย 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050192 16/5/2019

52 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างจัดท าป้าย 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ป้าย ที แม็กซ์ ดีไซน์ ศูนย์พิมพ์ป้าย ที แม็กซ์ ดีไซน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050200 16/5/2019

53 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวิทยุส่ือสาร 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050230 17/5/2019

54 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือช่อดอกไม้สด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kalaya Florist ร้าน Kalaya Florist เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050228 17/5/2019

55 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ 6,494.00 6,494.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050226 17/5/2019

56 ขอความเห็นชอบจ้างท าสต๊ิกเกอร์ตราสัญลักษณ์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050225 17/5/2019

57 ขอความเห็นชอบซ้ือโทรโข่งมือถือ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050227 17/5/2019

58 ขอความเห็นชอบเสนอจัดเช่าเคร่ืองท าลมเย็น 234,544.00 234,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูชิ เรนทอล จ ากัด บริษัท ยูชิ เรนทอล จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050243 21/5/2019

59 ขอความเห็นชอบเสนอเช่าเต็นท์ 144,500.00 144,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสาน แดงท าดี นายประสาน แดงท าดี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050246 22/5/2019

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

60 ขอความเห็นชอบเช่าพัดลม 236,400.00 236,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ บุญสร้าง นายสราวุฒิ บุญสร้าง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050245 22/5/2019

61 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี
งานพระราชทานปริญญาบัตร

420,000.00 420,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050247 22/5/2019

62 ขอความเห็นชอบเสนอจัดเช่าจอ LED TV (Full HD) 189,818.00 189,818.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองไชยซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองไชยซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050260 22/5/2019

63 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าบัตรจอดรถบัณฑิต 17,910.00 17,910.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050278 23/5/2019

64 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าป้ายไวนิล 33,920.00 33,920.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050266 23/5/2019

65 ขอความเห็นชอบเสนอจัดเช่าจอแสดงภาพ LED 110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักพงศ์ สัตยานุศักด์ิกุล นายรักพงศ์ สัตยานุศักด์ิกุล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050269 23/5/2019

66 ขอความเห็นชอบจัดท าป้าย 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรินทร์ อุดมสันต์ิ นางสาวสุรินทร์ อุดมสันต์ิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050276 23/5/2019

67 ขอความเห็นชอบเสนอจัดเช่าอุปกรณ์ระบบแพร่
ภาพวงจรปิด

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงค์พัทร พุทธบุตร นายวงค์พัทร พุทธบุตร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050265 23/5/2019

68 ขอความเห็นชอบเสนอจัดจ้างท าสูจิบัตร
พระราชทานปริญญาบัตร

453,600.00 453,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050270 23/5/2019

69 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าธงประจ าคณะ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง อิงค์ ๒๕๕๔ อิงค์ ๒๕๕๔ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050275 23/5/2019

70 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือเทปสะท้อนแสง 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย บุษย์ศรี นายกิตติชัย บุษย์ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050268 23/5/2019

71 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างแต่งซุ้มดอกไม้แสดง
ความยินดี

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050294 24/5/2019

72 ขอจัดจ้างซักรีดผ้าปูโต๊ะ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050302 27/5/2019

73 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างจัดนิทรรศการ 170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง มี ไอเดีย ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินต้ิง มี ไอเดีย ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินต้ิง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050322 28/5/2019

74 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าป้าย 3,120.00 3,120.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050328 28/5/2019

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

75 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือไม้ดอก 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แสงดาว แก้วไชย น.ส. แสงดาว แก้วไชย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050314 28/5/2019

76 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือชุดหูฟังวิทยุส่ือสาร 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050318 28/5/2019

77 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050317 28/5/2019

78 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือไม้ดอก ไม้ประดับ 224,445.00 224,445.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แสงดาว แก้วไชย น.ส. แสงดาว แก้วไชย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050321 28/5/2019

79 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าป้าย 59,385.00 59,385.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ป้าย ที แม็กซ์ ดีไซน์ ศูนย์พิมพ์ป้าย ที แม็กซ์ ดีไซน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062050316 28/5/2019

80 ขอซ่อมฝ้าและทาสีภายในอาคารหอประชุมธ ารง 
บัวศรี

87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PR0206062050003 1/5/2019

81 ขอซ่อมรถทะเบียน ผร-๕๘๑๘ ชลบุรี เน่ืองจากเช็ค
ระยะ ๒๔๐,๐๐๐ กม. และ นค-๗๒๐๘ ชลบุรี 
เน่ืองจากเปล่ียนซีลฝาหน้า เปล่ียนยางกันกระ
แทรกปีกนกล่าง กรองอากาศและล้างแอร์

19,323.66 19,323.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

ราคา PR0206062040201 1/5/2019

82 ขอเปล่ียนยางรถทะเบียน นค-๗๒๐๘ ชลบุรี และ
ขอเปล่ียนแบตเตอร่ี รถอีแต๋น หมายเลข๓

13,750.00 13,750.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206062040194 1/5/2019

83 ขอซ้ือถ่านอัลคาไลน์เพ่ือใช้บริการการสอนแก่นิสิต 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี

2,924.95 2,924.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062050017 2/5/2019

84 ขอจ้างซ๋อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-๕๗๐๐ ชลบุรี 
เน่ืองจากเช็คระยะ ๒๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร

3,067.69 3,067.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

ราคา PR0206062050020 2/5/2019

85 จ้างท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  ทองระอา นายนิพนธ์  ทองระอา ราคา PR0206062050014 2/5/2019

86 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ๔๐-๐๖๙๘ เน่ืองจากแอร์
มีน้ าร่ัว

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

ราคา PR0206062050021 2/5/2019

87 ขอซ่อมรถทะเบียน 40-0497 ชลบุรี เน่ืองจาก
ประตูลมมีลมร่ัว

4,440.50 4,440.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206062050022 2/5/2019

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

88 ขอซ้ือหลอดไฟ LED 9W เพ่ือให้บริการด้านการ
เรียนการสอนแก่ นิสิต อาจารย์ บุคลากร ท่ีมาใช้
บริการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี

2,388.00 2,388.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 (มหาชน)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)

ราคา PR0206062050011 2/5/2019

89 ขอซ้ือสีทาถนนและทินเนอร์ ส าหรับทาสีพ้ืนถนน
บริเวณหน้าคลินิกกายภาพบ าบัดฯ คณะสหเวชฯ

1,262.60 1,262.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062050019 2/5/2019

90 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมเก้าอ้ีหลุย หอประชุม
ธ ารงฯ และโครงไม้ติดต้ังป้ายไวนิล อาคารโภช
นาคาร

12,278.25 12,278.25 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062050010 2/5/2019

91 ขอซ้ือล าโพง เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุดประจ า
ห้อง KC200 และ KC300

34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

ราคา PR0206062050018 2/5/2019

92 ขอซ้ือธงและป้าย ว.ป.ร เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย ราคา PR0206062050044 3/5/2019

93 ขอด าเนินการผูกผ้า เหลือง-ขาว พร้อมอุปกรณ์ 
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรียวฟาง สุกใส น.ส. เรียวฟาง สุกใส ราคา PR0206062050033 3/5/2019

94 ขอซ่อมแซมราวก้ันสแตนเลส อาคารหอประชุม
ธ ารงฯ

4,387.00 4,387.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PR0206062050038 3/5/2019

95 จ้างท าพานดอกไม้ประดิษฐ์เล็กและใหญ่ เพ่ือใช้ใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062050042 3/5/2019

96 จ้างซ่อมเคร่ืองเติมอากาศบนผิวน้ าในสวน
นันทนาการ

37,756.00 37,756.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206062050031 3/5/2019

97 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กร-๖๑๕๓ ชลบุรี 
เน่ืองจากแบตเตอร่ีเส่ือมสภาพ

3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206062050034 3/5/2019

98 จ้างซ่อมรถทะเบียน ขค-๕๓๙๑ ชลบุรี เน่ืองจากผ้า
เบรคหมด

4,161.77 4,161.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด ราคา PR0206062050032 3/5/2019

99 จ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือใช้เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย ราคา PR0206062050043 3/5/2019

100 ขอเปล่ียนยางรถสวัสดิการ ๘ เน่ืองจากเส่ือมสภาพ
จากการใช้งาน

22,341.60 22,341.60 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062050123 12/5/2019

101 ขอซ้ือเคร่ืองระบายความร้อนขนาด500,000 บีทียู 499,690.00 499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคา PR0206062050158 13/5/2019

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

102 ขอซ่อมรถ ขก-2343 ชลบุรี เน่ืองจากแบตเตอร่ี
เส่ือม

3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206062050160 13/5/2019

103 ขอซ่อมรถทะเบียน กร ๖๑๕๓ ชลบุรี เน่ืองจากซีล
ล้อหน้าและน็อตลูกปืนล้อช ารุด

2,805.54 2,805.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PR0206062050166 14/5/2019

104 ขอซ่อมโซฟา อาคารหอประชุมธ ารงฯ เพ่ือใช้ใน
ฝ่ายจัดและตกแต่งสถานท่ี งานพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PR0206062050182 14/5/2019

105 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0497 ชลบุรี เน่ืองจาก
สลับยาง ต้ังศูนย์และถ่วงล้อ

2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ราคา PR0206062050167 14/5/2019

106 ขอเปล่ียนยางรถยนต์ทะเบียน ขจ-๕๗๐๐ ชลบุรี 
เน่ืองจากเส่ือมสภาพจากการใช้งาน

15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206062050165 14/5/2019

107 ขอซ้ือเบรกเกอร์เพ่ือซ่อมแซมระบบคอนโทรลไฟฟ้า
 บริเวณช้ัน ๘ ส านักงานอธิการบดี

1,880.00 1,880.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206062050164 14/5/2019

108 ขอซ้ือท่อระบายอากาศเคร่ืองปรับอากาศเคล่ือนท่ี 
เพ่ือเพ่ิมความยาวเพ่ือระบายความร้อนของ
เคร่ืองปรับอากาศ

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206062050188 15/5/2019

109 ขอซ้ือวัสดุงานสาธารณูปโภค เพ่ือซ่อมห้องน้ าใน
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี

3,894.80 3,894.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062050190 15/5/2019

110 ขอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ห้องชุมสายโทรศัพท์
บริเวณอาคารส านักหอสมุด

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062050279 23/5/2019

111 ขอซ่อมรถน้ าคันเล็ก 84-4279 เน่ืองจากแอร์ไม่
เย็นและกระจกประตูหน้าข้างขวาหมุนไม่ข้ึน

5,427.04 5,427.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206062050298 24/5/2019

112 ขอซ่อมรถทะเบียน 40-0917 ชลบุรี เน่ืองจาก
เบรกมีเสียงดัง และขอเช็คระบบไฟท้ังระบบ

16,295.03 16,295.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206062050297 24/5/2019

113 ขอเปล่ียนยางล้อรถยนต์ของรถสวัสดิการ 3 11,170.80 11,170.80 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062050295 24/5/2019

114 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ท าป้ายไวนิล

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย ราคา PR0206062050339 29/5/2019

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

115 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวิทยุส่ือสารชนิดต้ังโตีะ พร้อม
ชุดจ่ายไฟ

18,939.00 18,939.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206062050338 29/5/2019

116 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าจ้างผูกผ้า

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย ราคา PR0206062050337 29/5/2019

117 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซ้ือพวงมาลา
ดอกไม้สด ส าหรับร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันท่ี 25 เมษายน 
พ.ศ.2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี ป้องผล นางปราณี ป้องผล มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050002 1/5/2562

118 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
นข 2768 จบ

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050012 1/5/2562

119 เช่าชุดเคร่ืองเสียงและเคร่ืองไฟ ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมโครงการร้อยรักรวมใจสานสายใยน้องพ่ี

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายชล หนูอนงค์ นายสายชล หนูอนงค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062040040 1/5/2562

120 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดและส าหรับใช้
ในอาคารท่ีพักบุคลากร ช้ัน 8 และบ้านพักรับรอง

9,920.00 9,920.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ันซิสเต็ม บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ันซิสเต็ม มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062040025 1/5/2562

121 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมห้องน้ าอาคารเรียน
รวม ช้ัน 1 จ านวน 15 รายการ

44,470.00 44,470.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062040037 1/5/2562

122 วัสดุส าหรับซ่อมแซมร้ัวบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย 
และซ่อมแซมหลังคาห้องพักวิลล่า B จ านวน 12 
รายการ

25,970.00 25,970.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062040050 1/5/2562

123 วัสดุส าหรับซ่อมแซมท่อเมนประปาส่งน้ าไปอาคาร
หอพักนิสิตและอาคารท่ีพักบุคลากรท่ีช ารุด จ านวน
 13 รายการ

3,895.00 3,895.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062040027 1/5/2562

124 ร่วมถวายพระพรเน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก กับหนังสือพิมพ์เสียงสวรรค์ ขนาดพ้ืนท่ี
 2/9

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงสวรรค์ หนังสือพิมพ์เสียงสวรรค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050004 1/5/2562

125 ร่วมถวายพระพรเน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก กับหนังสือพิมพ์ ซี.ทีวี.นิวส์ ขนาดพ้ืนท่ี
เศษหน่ึงส่วนสอง ขาว-ด า

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทีวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ซีทีวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050010 1/5/2562

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

126 แท่นเฉลิมพระเกียรติและพระบรมฉายาลักษณ์
รัชกาลท่ี 10

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050009 1/5/2562

127 พรมดักฝุ่นและพรมเช็ดเท้า ส าหรับใช้ปูพ้ืนห้อง
โดยสารลิฟต์ อาคาร 100 ปีฯ และด้านหน้าประตู
ลิฟต์โดยสาร

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ันซิสเต็ม บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ันซิสเต็ม มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050006 1/5/2562

128 ผ้าเวสลุคสีขาวและสีเหลือง ส าหรับใช้ประดับร้ัว
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเน่ืองในงานพระราชบรม
ราชาภิเษก

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง วายทีเค วายทีเค มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050007 1/5/2562

129 ซ่อมแซมและเปล่ียนอุปกรณ์จานรับสัญญาณ
ดาวเทียมในห้องพักรับรองของรองอธิการบดีฝ่าย
วิทยาเขตจันทบุรี

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีสแกน ร้าน พีซีสแกน มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050008 1/5/2562

130 ซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน นข 1987 จบ

11,780.00 11,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050011 1/5/2562

131 ซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน กง 8068 จบ

11,221.00 11,221.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050013 1/5/2562

132 จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 7.2 x 3.6 เมตร เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติเน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050005 1/5/2562

133 ข้าวสารอาหารแห้งส าหรับเข้าร่วมกิจกรรมในช่วง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 4 พ.ค. 2562 ณ วัดจันทนา
ราม

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทิพยา ภาคสุข นางทิพยา ภาคสุข มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050016 3/5/2562

134 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับ - ส่ง นิสิต ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี - อ าเภอ
เมืองจันทบุรี วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต ไขยอาม นายชยุต ไขยอาม มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050015 3/5/2562

135 ข้าวสารอาหารแห้งส าหรับเข้าร่วมกิจกรรมในช่วง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 5 พ.ค. 2562 ณ วัดจันทนา
ราม

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทิพยา ภาคสุข นางทิพยา ภาคสุข มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050017 3/5/2562

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

136 หมึกเคร่ืองพิมพ์ HP CE285A จ านวน 3 กล่อง 
ส าหรับใช้ในห้องงานแผนและทรัพย์สิน

7,650.00 7,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050018 7/5/2562

137 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จ านวน 100 รีม 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062040031 17/5/2562

138 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
นข 1987 จบ

1,395.00 1,395.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050051 21/5/2562

139 ร่วมถวายพระพร เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก กับหนังสือพิมพ์เหลืองจันท์ นิวส์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เหลืองจันท์ นิวส์ หนังสือพิมพ์เหลืองจันท์ นิวส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050053 21/5/2562

140 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 
กง 8068 จบ

1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050050 21/5/2562

141 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว ส าหรับใช้งานในงาน
บริการวิชาการ

3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินทีเรียร์ ไอเดีย 
สาขาท่ี 1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินทีเรียร์ ไอเดีย
 สาขาท่ี 1

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050048 21/5/2562

142 ซ่อมแซมอัฒจรรย์มีหลังคาและพ้ืนบริเวณสนาม
กีฬากลางแจ้ง จ านวน 1 งาน

122,400.00 122,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี เกษมณี นางสาวอัญชลี เกษมณี มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050057 22/5/2562

143 ขออนุมัติจ้างท าป้ายต้อนรับบัณฑิตใหม่ ปี
การศึกษา 2560 เพ่ือแสดงความยินดี และต้อนรับ
บัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050062 24/5/2562

144 วัสดุซ่อมแซมอาคารสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน 3 รายการ

12,465.00 12,465.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050064 27/5/2562

145 วัสดุส าหรับซ่อมแซมร้ัวห้องพักช้ันเดียว โซน B ท่ี
หักช ารุด จ านวน 6 รายการ

17,385.00 17,385.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050069 27/5/2562

146 ซ่อมแซมโทรทัศน์ LCD HAIER ขนาด 18 น้ิว 
ประจ าห้องพักช้ันเดียว B23

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เทคนิค 2000 ร้าน เทคนิค 2000 มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050072 27/5/2562

147 ดรอปเอาท์แรงสูง 33 KV จ านวน 3 ชุด 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050071 27/5/2562

148 วัสดุส าหรับต่อปล๊ักไฟเพ่ิมเติมห้องพักช้ันเดียว โซน
 B 36 ห้อง จ านวน 4 รายการ

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050070 27/5/2562

149 วัสดุเพ่ือใช้ซ่อมแซมหอพักนิสิต 1,2,3 จ านวน 5 
รายการ

15,450.00 15,450.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050067 27/5/2562

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

150 วัสดุุส าหรับซ่อมแซมหอพักนิสิต 1,2,3 จ านวน 26 
รายการ

74,610.00 74,610.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050063 27/5/2562

151 ผ้ารองรีด ส าหรับปูบนโต๊ะรองรีดผ้า หอพักนิสิต 2 
และ 3 จ านวน 40 ผืน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิศสมัย การแก้ว น.ส.พิศสมัย การแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050065 27/5/2562

152 พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ 
ขนาด 120x240 ซม. พร้อมตีกรอบไม้

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญชัยกรอบรูป ร้านชาญชัยกรอบรูป มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050078 28/5/2562

153 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 
200 รีม

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050076 28/5/2562

154 พระบรมฉายาลักษณ์ พระราชินี ในรัชกาลท่ี 10 
พร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 น้ิว

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญชัยกรอบรูป ร้านชาญชัยกรอบรูป มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050087 30/5/2562

155 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซ้ือพวงมาลา
ดอกไม้สด จ านวน 1 พวง ส าหรับร่วมงานวันคล้าย
วันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระ
บรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี ป้องผล นางปราณี ป้องผล มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062050081 30/5/2562

156 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจาก
เคร่ืองถ่ายเอกสาร

18,012.38 18,012.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี มีมาตรฐาน ราคาต่ าสุด PR0209062050005 2/5/2019

157 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล
ส าหรับจัดสถานท่ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท บริการดี มีมาตรฐาน ราคาต่ าสุด PR0209062050007 3/5/2019

158 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส าหรับการจัด
สถานท่ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1,090.00 1,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน วัสดุคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062050006 3/5/2019

159 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างย้าย
เคร่ืองปรับอากาศไปยังห้องสมุด

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี มีมาตรฐาน ราคาต่ าสุด PR0209062050008 3/5/2019

160 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการซักผ้า
งานภาคสนาม

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริลักษณ์ ศราวุธ นางศิริลักษณ์ ศราวุธ บริการดี มีมาตรฐาน ราคาต่ าสุด PR0209062050010 6/5/2019

161 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น  จ านวน 3 
เคร่ือง หมายเลขครุภัณฑ์ 5109009010009-11

3,545.00 3,545.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย บริการดี มีมาตรฐาน ราคาต่ าสุด PR0209062050009 6/5/2019

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

162 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส านักงานของงาน
ประชาสัมพันธ์

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี.พี เพ่ือนนักเรียน วัสดุคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062050016 10/5/2019

163 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างปะยางรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน  นข 3426 สระแก้ว

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามพ่ีน้องการยาง ร้านสามพ่ีน้องการยาง บริการดี มีมาตรฐาน ราคาต่ าสุด PR0209062050017 10/5/2019

164 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าใบส่ังจ่ายน้ ามัน จ านวน
 2 เล่ม

80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด มีสินค้าเฉพาะ PR0209062050020 14/5/2019

165 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนาม 
(ซ่อมแซมวาวล์น้ า)

192.60 192.60 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าดี คุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062050025 17/5/2019

166 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน นข.3484 สก

10,536.56 10,536.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

บริการดี มีมาตรฐาน เป็นศูนย์บริการ PR0209062050023 17/5/2019

167 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถบัส 
หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง อู่ วงค์สวัสด์ิ บริการ อู่ วงค์สวัสด์ิ บริการ บริการดี มีมาตรฐาน ราคาต่ าสุด PR0209062050024 17/5/2019

168 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าแบตเตอร่ีส าหรับรถหก
ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0511 ชลบุรี

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าดี คุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062050026 17/5/2019

169 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี มีมาตรฐาน ราคาต่ าสุด PR0209062050027 23/5/2019

170 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี คุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062050029 31/5/2019

171 ส่ังซ้ือวัตถุดิบและวัสดุ ใช้ในแต่ละแผนกภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

24,901.00 24,901.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050003 1/5/2562

172 ซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษช าระ 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050001 1/5/2562

173 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้งส าหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันท่ี  2-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

12,473.00 12,473.00 เฉพาะเจาะจง สุพัตรา เวศรานุรักษ์ สุพัตรา เวศรานุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062040037 1/5/2562

174 ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ าด่ืม วัตถุดิบ ส าหรับอาหารเช้า
 และอาหารพนักงาน วันท่ี 2-7 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562

4,155.00 4,155.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองพูล ศรีวันนา ห้างหุ้นส่วน 
คณิศร จ ากัด

ร้านทองพูล ศรีวันนา ห้างหุ้นส่วน 
คณิศร จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062040038 1/5/2562

175 ส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพ้ืน มีกล่ินหอม 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050002 1/5/2562

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

176  จ้างเหมาซักผ้าเดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050004 2/5/2562

177 ค่าถ่ายเอกสารเดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2562 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050005 2/5/2562

178 ซ้ือน้ าแข็ง ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงานประชุมสัมมนาฯ
ของอาจารย์เอกลักษณ์ วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562

775.00 775.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนวพรรษ ขนมไทย ร้านBread 
And Butter ห้างหุ้นส่วนคณิศร 
จ ากัด

ร้านนวพรรษ ขนมไทย ร้านBread 
And Butter ห้างหุ้นส่วนคณิศร 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050006 3/5/2562

179  ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง และขนมเบรคงาน
ประชุมสัมมนาฯของคุณปัณณวรรธ  วันท่ี 11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562

6,815.00 6,815.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนวพรรษ ขนมไทย ร้านBread 
And Butter ห้างหุ้นส่วนคณิศร 
จ ากัด

ร้านนวพรรษ ขนมไทย ร้านBread 
And Butter ห้างหุ้นส่วนคณิศร 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050007 3/5/2562

180 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้ง ส าหรับงาน
ประชุมสัมมนาฯ ของอาจารย์เอกลักษณ์ ในวันท่ี 
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562

2,864.50 2,864.50 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์ ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050010 4/5/2562

181 จ้างเหมาท าอาหาร ส าหรับงานจัดเล้ียงอาหาร
กลางวัน ในวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050009 4/5/2562

182 จ้างเหมาชุดเคร่ืองเสียง ส าหรับงานบันเทิงส าหรับ
งานแต่งงานคุณเบญจมาศ

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050012 4/5/2562

183 ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ าถัง นม ขนมปัง ไส้กรอก แฮม 
ไข่ ส าหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันท่ี 
8-14 พค. พ.ศ. 2562

7,615.00 7,615.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนคณิศร จ ากัด บริษัท ซีพี
 ออลล์ บริษัทควอลิต้ี มิท จ ากัด 
ร้านทองพูล ศรีวันนา

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จ ากัด บริษัท ซี
พี ออลล์ บริษัทควอลิต้ี มิท จ ากัด 
ร้านทองพูล ศรีวันนา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050011 4/5/2562

184 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้งส าหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันท่ี  8-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

23,631.00 23,631.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์ ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050008 4/5/2562

185 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้ง ส าหรับอาหารเย็นของ
งานประชุมสัมมนาฯ ของคุณเกศริน ในวันท่ี 9 
พฤษภาคม พ.ศ.2562

3,200.50 3,200.50 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์ ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050014 7/5/2562

186 ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ าอัดลม เพ่ือใช้ในงานจัดเล้ียง 
วันท่ี   9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนคณิศร จ ากัด บริษัท ซีพี
 ออลล์ ร้านน้อย น้ าแข็ง ซ.ซีไซด์

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จ ากัด บริษัท ซี
พี ออลล์ ร้านน้อย น้ าแข็ง ซ.ซีไซด์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050013 7/5/2562

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

187 ซ้ือน้ าด่ืม  ใช้ในจัดเล้ียงประชุมสัมมนาฯ ภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพาจ านวน 
200 แพ็คๆละ 40 บาท

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองพูล ศรีวันนา ร้านทองพูล ศรีวันนา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050019 8/5/2562

188 ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ าถัง นม ขนมปัง ไส้กรอก แฮม 
ไข่ ส าหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันท่ี 
15-21 พค. พ.ศ. 2562

6,875.00 6,875.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนคณิศร จ ากัด บริษัท ซีพี
 ออลล์ บริษัทควอลิต้ี มิท จ ากัด 
ร้านทองพูล ศรีวันนา

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จ ากัด บริษัท ซี
พี ออลล์ บริษัทควอลิต้ี มิท จ ากัด 
ร้านทองพูล ศรีวันนา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050028 13/5/2562

189 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้ง ส าหรับอาหารกลางวัน
ของงานประชุมสัมมนาฯ ของคุณมะปราง ในวันท่ี 
15 พฤษภาคม พ.ศ.2562

3,056.50 3,056.50 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์ ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050024 13/5/2562

190 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้ง ส าหรับอาหารกลางวัน
ของงานประชุมสัมมนาฯ ของคุณมะปราง ในวันท่ี 
13 พฤษภาคม พ.ศ.2562

3,497.00 3,497.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050027 13/5/2562

191 ซ้ือน้ าแข็ง ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงานประชุมสัมมนาฯ
ของคุณมะปราง วันท่ี 13  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

675.00 675.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050025 13/5/2562

192 ซ้ือน้ าแข็ง ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงานประชุมสัมมนาฯ
ของคุณมะปราง วันท่ี 15  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

675.00 675.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนคณิศร จ ากัด 
ร้านนวพรรษ ขนมไทย ร้านBread 
And Butter

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จ ากัด 
ร้านนวพรรษ ขนมไทย ร้านBread 
And Butter

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050026 13/5/2562

193 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้งส าหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันท่ี  15-21 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562

18,751.00 18,751.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์ ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050029 13/5/2562

194 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ภายในห้องพักของศูนย์
ปฎิบัติการโรงแรม

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรุตน์ โขนสันเทียะ นายนิรุตน์ โขนสันเทียะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050030 16/5/2562

195  ซ้ือข้าวสาร เพ่ือใช้ประกอบอาหารเช้าและอาหาร
พนักงาน

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุญเจริญ ค้าข้าว จ ากัด บริษัทบุญเจริญ ค้าข้าว จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050031 18/5/2562

196  ซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือรองรับลูกค้าท่ีมาใช้บริการภายใน
ห้องพักของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050033 18/5/2562

197  ซ้ือแก๊สหุงต้ม เพ่ือใช้ส าหรับประกอบอาหารเช้า 
อาหารพนักงาน  และอาหารจัดเล้ียง

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก๊ส บางแสน ร้านแก๊ส บางแสน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050032 18/5/2562

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

198 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้งส าหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันท่ี  22-31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562

45,439.00 45,439.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์ ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050034 21/5/2562

199 ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ าถัง นม ขนมปัง ไส้กรอก แฮม 
ไข่ ส าหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันท่ี 
22-31 พค. พ.ศ. 2562

31,100.00 31,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนคณิศร จ ากัด บริษัท ซีพี
 ออลล์ บริษัทควอลิต้ี มิท จ ากัด 
ร้านทองพูล ศรีวันนา

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จ ากัด บริษัท ซี
พี ออลล์ บริษัทควอลิต้ี มิท จ ากัด 
ร้านทองพูล ศรีวันนา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050035 21/5/2562

200 จ้างเหมาท าอาหาร ส าหรับงานจัดเล้ียงอาหาร
กลางวัน ในวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050036 22/5/2562

201 เพ่ือส่ังซ้ือวัตถุดิบและวัสดุ ใช้ในแต่ละแผนกภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

23,312.00 23,312.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050037 24/5/2562

202 ซ้ือน้ าแข็ง ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงานประชุมสัมมนาฯ
ของคุณปาหนัน วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนคณิศร จ ากัด 
ร้านนวพรรษ ขนมไทย ร้านBread 
And Butter

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จ ากัด 
ร้านนวพรรษ ขนมไทย ร้านBread 
And Butter

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050040 25/5/2562

203 ค่าจ้างเหมาท าอาหารงานจัดเล้ียงประชุมสัมมนาฯ 
ของคุณปาหนัน วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050039 25/5/2562

204 ค่าจ้างเหมาท าอาหารงานจัดเล้ียงประชุมสัมมนาฯ 
ของคุณนุ้ย ส านักงานบริการวิชาการ วันท่ี 6 
มิถุนายน พ.ศ. 2562

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050044 27/5/2562

205 ค่าจ้างเหมาท าอาหารงานจัดเล้ียงประชุมสัมมนาฯ 
ของคุณนุ้ย ส านักงานบริการวิชาการ วันท่ี 5 
มิถุนายน พ.ศ. 2562

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050043 27/5/2562

206  ซ้ือน้ าแข็ง ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงาน
ประชุมสัมมนาฯของคุณนุ้ย ส านักบริการวิชาการ 
วันท่ี 5 -6มิถุนายน พ.ศ. 2562

2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนคณิศร จ ากัด 
ร้านนวพรรษ ขนมไทย ร้านBread 
And Butter

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จ ากัด 
ร้านนวพรรษ ขนมไทย ร้านBread 
And Butter

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050045 27/5/2562

207 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้งส าหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันท่ี  1-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

13,457.00 13,457.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์ ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050047 28/5/2562

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

208 ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ าถัง นม ขนมปัง ไส้กรอก แฮม 
ไข่ ส าหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันท่ี 
1-7มิถุนายน พ.ศ. 2562

7,335.00 7,335.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนคณิศร จ ากัด บริษัท ซีพี
 ออลล์ บริษัทควอลิต้ี มิท จ ากัด 
ร้านทองพูล ศรีวันนา

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จ ากัด บริษัท ซี
พี ออลล์ บริษัทควอลิต้ี มิท จ ากัด 
ร้านทองพูล ศรีวันนา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050048 28/5/2562

209 จ้างเหมาท าอาหาร ส าหรับงานจัดเล้ียงอาหาร
กลางวัน ในวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0217062050049 29/5/2562

210 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 6 ชนิด 22,370.00 22,370.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062050005 7/5/2562

211 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062050006 7/5/2562

212 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 20 
เล่ม

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยนุช บุญชู นางสาวปิยนุช บุญชู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062050014 13/5/2562

213 ขออนุมัติจ้างสูบส่ิงปฏิกูล 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี ทะวงค์ดี นายบุญมี ทะวงค์ดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062050017 21/5/2562

214 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และ
ผ้าห่ม หอพักเทา-ทอง 1

2,056.00 2,056.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062050016 21/5/2562

215 ขออนุมัติจัดท าบัตรเจ้าหน้าท่ีหอพัก 3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็มเค แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด บริษัท ทีเอ็มเค แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062050019 22/5/2562

216 จ้างตรวจสอบระบบท่อส่งน้ าประปา ท่อน้ าท้ิง และ
สายไฟฟ้า ใต้อาคารหอพักเทา-ทอง 2

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ใบส าคัญค้างจ่าย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062050018 22/5/2562

217 ขออนุมัติจ้างเหมาตรวจเช็คและท าความสะอาดตู้
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062050024 27/5/2562

218 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 ชนิด 29,618.67 29,618.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จ ากัด บริษัท โกมาท จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062050023 27/5/2562

219 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และ
ผ้าห่ม

1,107.00 1,107.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ใบส าคัญค้างจ่าย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
ต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062050026 29/5/2562

220 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือของท่ีระลึก            1,285.00           1,285.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062040203 24/4/2019

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

221 ขออนุมัติจ้างซ่อมท่อน้ าท้ิงพร้อมหุ้มเฟกเหล็ก
เคร่ืองปรับอากาศ

8,667.00 8,667.00 เฉพาะเจาะจง สุพจน์แอร์เซอร์วิส           ราคา
เสนอ 8,667 บาท

สุพจน์แอร์เซอร์วิส            ราคา
จ้าง 8,667 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062050001 2/5/2562

222 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) 
(โครงการเสวนาวิชาการ ''ทิศทางการเมืองไทย
หลังกการเลือกต้ัง'' ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562)

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีแม็กซ์ บางแสน           ราคา
เสนอ 900 บาท

ร้านทีแม็กซ์ บางแสน        ราคา
จ้าง 900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062050007 10/5/2562

223 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการบริการ
วิชาการ       วันท่ี 19-25 พ.ค. 2562)

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา    
                      ราคาเสนอ 2,100
 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา   
                       ราคาซ้ือ 2,100
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 13/5/2562

224 ค่าขออนุมัติจ้างแปลเอกสารภาษไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ (โครงการบริการวิชาการ วันท่ี 19-25
 พ.ค. 2562)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชญาธร  ปิติฐานกุล         ราคา
เสนอ 30,000 บาท

นางชญาธร  ปิติฐานกุล     ราคา
จ้าง 30,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 13/5/2562

225 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการ
วิชาการ       วันท่ี 19-25 พ.ค. 2562)

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  จันลา                  ราคา
เสนอ 22,500 บาท

นายวินัย  จันลา              ราคา
จ้าง 22,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 13/5/2562

226 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการ
วิชาการ      วันท่ี 19-25 พ.ค. 2562)

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  พุทธวา                ราคา
เสนอ 22,500 บาท

นายอุทัย  พุทธวา            ราคา
จ้าง 22,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 13/5/2562

227 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการ
วิชาการ      วันท่ี 19-25 พ.ค. 2562)

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายราวิ  มูลามัญ                ราคา
เสนอ 22,500 บาท

นายราวิ  มูลามัญ           ราคาจ้าง
 22,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 13/5/2562

228 ขออนุมัติจ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง
และซ่อมร่ัวพร้อมเติมน้ ายาเคร่ืองปรับอากาศ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

15,729.00 15,729.00 เฉพาะเจาะจง สุพจน์แอร์เซอร์วิส           ราคา
เสนอ 15,729 บาท

สุพจน์แอร์เซอร์วิส            ราคา
จ้าง 15,729 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062050039 16/5/2562

229 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

8,568.10 8,568.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)     
                ราคาเสนอ 8,568.10 
บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)    
                 ราคาซ้ือ 8,568.10 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062050038 16/5/2562

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

230 ขออนุมัติจัดซ้ือแบตเตอร่ีวิทยุส่ือสารของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย           ราคา
เสนอ 3,300 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย        ราคา
ซ้ือ 3,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062050041 17/5/2562

231 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนมิถุนายน
        พ.ศ. 2562

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา  รัติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 8,000 บาท

นางสาวจิณห์จุฑา          รัติกาล
สุขะ                     ราคาจ้าง 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062050055 22/5/2562

232 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าซุ้มแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการ
แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา'' ในการพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรกับผู้ส าเร็จการศึกษา ปี 
2560 วันท่ี 24 พ.ค. 62 ณ อาคารเรียนรวม QS1 
และอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ   ราคา
เสนอ 18,000 บาท

นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ   ราคา
จ้าง 18,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062050056 22/5/2562

233 ขออนุมัติจ้างเหมาด้านงานบุคคล ประจ าเดือน
มิถุนายน   พ.ศ. 2562

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ  เรืองสวัสด์ิ    ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ  เรืองสวัสด์ิ    ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062050057 22/5/2562

234 ขออนุมัติจ้างเหมาด้านงานวิชาการ ประจ าเดือน
มิถุนายน   พ.ศ. 2562

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

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062050058 22/5/2562

235 ขออนุมัติจ้างเหมาด้านงานประชาสัมพันธ์ 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน       ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน       ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062050059 22/5/2562

236 ขออนุมัติจ้างเหมาด้านงานคอมพิวเตอร์ 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

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

นายธีรวัฒน์  ฉันทโสภณ     ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062050060 22/5/2562

237 ขออนุมัติจ้างสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ (โครงการ
บริการวิชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย  ดนตรี           ราคา
เสนอ 20,000 บาท

นายฉัตรชัย  ดนตรี       ราคาจ้าง 
20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 29/5/2562

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

238 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา ชูกล่ิน 24,500.00 นางรัตนา ชูกล่ิน 24,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050005 1/5/2562

239 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 5,278.99 5,278.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,278.99

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,278.99

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050011 3/5/2562

240 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด
 4,300.00

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด
 4,300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050015 3/5/2562

241 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า 2 ท่อ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรองน้ าชลบุรี 25,000.00 ร้านกรองน้ าชลบุรี 25,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050014 3/5/2562

242 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด
 8,900.00

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด
 8,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050016 3/5/2562

243 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด
 800.00

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด
 800.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050012 3/5/2562

244 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 2,310.00 2,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด
 2,310.00

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด
 2,310.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050013 3/5/2562

245 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 4,620.00 4,620.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฎฐิญา ยอดกะโซ่ 4,620.00 นางสาวนัฎฐิญา ยอดกะโซ่ 
4,620.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050021 7/5/2562

246 ขออนุมัติซ้ือช่อดอกไม้ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง kalaya florist 800.00 kalaya florist 800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050037 7/5/2562

247 ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารรถยนต์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,500.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050020 7/5/2562

248 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050042 8/5/2562

249 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,724.91 5,724.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,724.91

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,724.91

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050045 8/5/2562

250 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 1,720.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 1,720.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050043 8/5/2562

251 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,270.00 5,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด
 5,225.00

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด
 5,225.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050044 8/5/2562

252 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2,000.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050022 8/5/2562

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

253 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2,000.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050023 8/5/2562

254 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 1,939.00 นายอุดม แก่นสา 1,939.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050049 10/5/2562

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,782.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050050 10/5/2562

256 ขออนุมัติจัดซ้ือถังขยะ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีน ควอลิต้ี อินดัสทรีส์ จ ากัด
 3,210.00

บริษัท ซีน ควอลิต้ี อินดัสทรีส์ 
จ ากัด 3,210.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050061 13/5/2562

257 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 360.00 นายอุดม แก่นสา 360.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050058 13/5/2562

258 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะโชค ลีลอย 4,000.00 นายชนะโชค ลีลอย 4,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050052 13/5/2562

259 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
829.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
829.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050060 13/5/2562

260 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ า ห้อง 522 
อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ธรรมเนาว์ 9,500.00 นายเกษม ธรรมเนาว์ 9,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050059 13/5/2562

261 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง kalaya florist 5,000.00 kalaya florist 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050055 13/5/2562

262 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง kalaya florist 6,000.00 kalaya florist 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050051 13/5/2562

263 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตเอกสาร 1,000.00 ร้านบัณฑิตเอกสาร 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050053 13/5/2562

264 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตเอกสาร 1,000.00 ร้านบัณฑิตเอกสาร 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050054 13/5/2562

265 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตเอกสาร 1,000.00 ร้านบัณฑิตเอกสาร 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050056 13/5/2562

266 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองแต่งกายของการแสดง และ
ดนตรีไทย

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิวรรณ นิลวรรณ 4,000.00 นางสาวรวิวรรณ นิลวรรณ 
4,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050057 13/5/2562

267 ขออนุมัติจัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบรูป 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน TITLE SHOP 2,200.00 ร้าน TITLE SHOP 2,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050070 14/5/2562

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

268 ขออนุมัติจัดซ้ือดอกไม้ติดหน้าอกส าหรับนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ กองแกม 
5,000.00

นางสาวจารุวรรณ กองแกม 
5,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050074 14/5/2562

269 ขออนุมัติจัดท าของท่ีระลึก 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลิกแพลงไอเดีย 15,000.00 ร้านพลิกแพลงไอเดีย 15,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050075 14/5/2562

270 ขออนุมัติจัดซ้ือแถบหมวกและเข็มส าหรับนิสิต
คณะพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยชนก วงศ์รัตนะ 
5,000.00

นางสาวหทัยชนก วงศ์รัตนะ 
5,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050073 14/5/2562

271 ขออนุมัติซ่อมตู้ท าน้ าเย็น 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนุ่ยเคร่ืองเย็น 2,500.00 ร้านหนุ่ยเคร่ืองเย็น 2,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050069 14/5/2562

272 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050086 15/5/2562

273 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 10,500.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 10,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050081 15/5/2562

274 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 7,970.85 7,970.85 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 7,970.85 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 7,970.85 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050083 15/5/2562

275 ขออนุมัติซ้ือผ้าประดับ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SIRISAPH 4,800.00 ร้าน SIRISAPH 4,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050082 15/5/2562

276 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารสี 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 270.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 270.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050089 15/5/2562

277 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
200.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050091 16/5/2562

278 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,200.01 1,200.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,200.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,200.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050094 16/5/2562

279 ขออนุมัติจัดท าโล่รางวัล 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ 
2,000.00

นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050093 16/5/2562

280 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 630.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 630.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050090 16/5/2562

281 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 1,015.00 1,015.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,015.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,015.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050092 16/5/2562

282 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 499.00 499.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
499.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
499.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050099 17/5/2562

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

283 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 2,319.00 นายอุดม แก่นสา 2,319.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050102 17/5/2562

284 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 650.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 650.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050107 21/5/2562

285 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง kalaya florist 6,000.00 kalaya florist 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050110 21/5/2562

286 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิล 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 4,800.00 ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 4,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050111 21/5/2562

287 ขออนุมัติจัดซ้ือช่อดอกไม้ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง kalaya florist 3,000.00 kalaya florist 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050112 21/5/2562

288 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
200.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
200.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050108 21/5/2562

289 ขออนุมัติจัดซ้ือพรมเช็ดเท้า 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) 2,016.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) 2,016.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050121 22/5/2562

290 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ 6,000.00 นายชูชาติ พรหมศิริ 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050132 23/5/2562

291 ขออนุมัติค่าชุดครุย 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครุยคัทลียา ป่ินเกล้า 3,000.00 ร้านครุยคัทลียา ป่ินเกล้า 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050129 23/5/2562

292 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนหลอดไฟ 49,400.00 49,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ 
49,400.00

นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ 
49,400.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050133 23/5/2562

293 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 10,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050131 23/5/2562

294 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 420.00 ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 420.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050143 27/5/2562

295 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
30,700.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
30,700.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050139 27/5/2562

296 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 0.6 ลิตร 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
 960.00

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
 960.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050142 27/5/2562

297 ขออนุมัติซ้ือไม้ดอกไม้ประดับและพืชสวน 15,880.00 15,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เมือง การ์เด้นท์ 15,880.00 ร้านไม้เมือง การ์เด้นท์ 15,880.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050144 27/5/2562

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

298 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 1,296.00 นายอุดม แก่นสา 1,296.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050141 27/5/2562

299 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 5,800.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 5,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050155 28/5/2562

300 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,450.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,450.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050154 28/5/2562

301 ขออนุมัติจ้างจัดท ารูปเล่มสรุปรายงานโครงการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050157 28/5/2562

302 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 950.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 950.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050156 28/5/2562

303 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,395.00 1,395.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,395.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050152 28/5/2562

304 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,500.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050153 28/5/2562

305 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงาน 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา ชูกล่ิน 98,000.00 นางรัตนา ชูกล่ิน 98,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062050158 28/5/2562

306 จ้างท าป้ายช่ือติดผนัง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  ศุภฤทธ์ิ นางวนิดา  ศุภฤทธ์ิ มีความช านาญในการท าป้ายช่ือ PR0500062040098 1/5/2562

307 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 49A 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062040099 1/5/2562

308 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 78A 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062040100 1/5/2562

309 จ้างพิมพ์วารสารวิชาการ 99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี. เจ. พร้ินต้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี. เจ. พร้ินต้ิง มีความเช่ียวชาญและความละเอียดรอบ
ครอบในการจัดพิมพ์หนังสือ วารสาร

PR0500062050033 7/5/2562

310 ขอซ้ือชุดลูกลอยชักโคก 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
มาเกตต้ิง จ ากัด

บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์
 มาเกตต้ิง จ ากัด

มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062050048 13/5/2562

311 ขอซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน (กว-1724 ชลบุรี) 9,825.81 9,825.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด มีบริการท่ีดี PR0500062050049 13/5/2562

312 ขอซ้ือกระจกโต๊ะท างาน 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ์ การช่าง ธีรพงศ์ การช่าง มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062050050 13/5/2562

หนา้ 24



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

313 ซ่อมพัน Brake Coil ลิฟต์ และเปล่ียน Contrac 
doorlock ประตูนอก

16,157.00 16,157.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด ความเช่ียวชาญในการซ่อมบ ารุงลิฟต์ PR0500062050064 21/5/2562

314 ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ 31,560.00 31,560.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062050073 23/5/2562

315 การแสดงโขนชุดพระรามตามกวาง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชิตชัย  ผดุงประเสริฐ นายพิชิตชัย  ผดุงประเสริฐ มีความช านาญในการแสดงโขน PR0500062050071 23/5/2562

316 การน าเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือคุณ
ยายหง่วน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภเสกข์  ค าไทย นายศุภเสกข์  ค าไทย มีผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ PR0500062050071 23/5/2562

317 ค่าช่อดอกไม้ติดอก 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา เช้ือฮ้อ นางสาววรรณา เช้ือฮ้อ มีบริการท่ีดีสินค้าตรงตามความต้องการ PR0500062050071 23/5/2562

318 ค่าของท่ีระลึกวิทยากร 1,179.00 1,179.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500062050071 23/5/2562

319 ค่าจัดท า  Proceedings 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์ นายกุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์ มีความเช่ียวชาญด้านการจัดรูปแบบ PR0500062050071 23/5/2562

320 ค่าเข้าเล่มและค่าถ่ายเอกสาร 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ นางสาวจิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ มีบริการท่ีดี PR0500062050071 23/5/2562

321 ค่ากระเป๋า 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง ยูเน่ียนสตาร์ ยูเน่ียนสตาร์ มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062050072 23/5/2562

322 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการสัมมนาวิชาการ ศึกษา
ดูงานสถาบันการศึกษาในประเทศฯ

209,552.00 209,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชไลฟ์ ทราเวล แอนด์ เอ
เยนซ่ี จ ากัด

บริษัท ทัชไลฟ์ ทราเวล แอนด์ เอ
เยนซ่ี จ ากัด

มีการบริการท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062050077 24/5/2562

323 ขอซ้ือดอกไม้แขวนประดับ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไม้เมือง การ์เด้นท์ ร้าน ไม้เมือง การ์เด้นท์ มีสินค้าตรงตามความต้องการ PR0500062050078 29/5/2562

324 ขอจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนพฤษภาคม  
2562

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร , 
บริษัทบางจากกรีนเนต จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร , 
บริษัทบางจากกรีนเนต จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสมอยู่ในวงเงินท่ีก าหนด
ในราคากลาง

PR0800062050014 7/5/2019

325 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเดินทางไปเปิด
งานโครงการนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ Yes Clay

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสมอยู่ในวงเงินท่ีก าหนด
ในราคากลาง

PR0800062050015 7/5/2019

326 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศไปรับอ.วิโชค  
สอบปากเปล่า ป.เอก

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสมอยู่ในวงเงินท่ีก าหนด
ในราคากลาง

PR0800062050063 15/5/2019

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

327 ขอจัดท าป้ายแสดงความยินดีให้กับบัณฑิต คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ และ จัดซ้ือวัสดุสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นราคาท่ีเหมาะสมอยู่ในวงเงินท่ีก าหนด
ในราคากลาง

PR0800062050068 28/5/2019

328 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าของท่ีระลึกมอบให้แก่
สถานท่ีรับนิสิตสาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
 2 ช้ันปีท่ี 4 เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ 2

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ์  เดชสุภา นางศิริภรณ์  เดชสุภา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050003 1/5/2019

329 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโปสเตอร์น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎภาคเหนือ คร้ังท่ี 19

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050004 1/5/2019

330 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง
รถจักรยานยนต์ ย-3924 เดือน พ.ค 2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050006 1/5/2019

331 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์
เดินทางนิเทศงานนิสิตฝึกงาน ในวันท่ี 7 พ.ค 2562

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050005 1/5/2019

332 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ วันท่ี 2-4 พ.ค 
2562

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  ศึกพ่าย นายมาโนช  ศึกพ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050007 1/5/2019

333 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุป
โครงการฝึกภาคสนามอนามัยชุมชน

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050015 3/5/2019

334 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไวนิลช่ือโครงการฝึกภาคสนาม
อนามัยชุมชน

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050012 3/5/2019

335 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากล่องพลาสติกมีฝาปิด,แป้งฝุ่น 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะบิวต้ี ร้านเดอะบิวต้ี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050017 3/5/2019

336 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุพรมเช็ดเท้า,น้ ายาล้างจาน 
โครงการฝึกภาคสนามอนามัยชุมชน

510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะบิวต้ี ร้านเดอะบิวต้ี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050010 3/5/2019

337 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแม็กเย็บกระดาษ,คัตเตอร์,เทป
ใส,กาว 2 หน้าบาง,กระดาษเทาขาว

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

PR1000062050018 3/5/2019

338 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกองกลางชุมชนสัมพันธ์ 
โครงการฝึกภาคสนามอนามัยชุมชน

886.00 886.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050013 3/5/2019

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

339 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุป
โครงการ สานสายใยพ่ีน้องปล้ืมพัฒนา

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050019 3/5/2019

340 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบ
รายวิชา 70021759 ปรสิตวิทยาและกีฎวิทยาทาง
สาธารณสุข

182.00 182.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050016 3/5/2019

341 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถในพ้ืนท่ี โครงการ
ฝึกภาคสนามอนามัยชุมชน

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ จ่ันเพ็ชร์,น.ส.กฤษณา รุ่ง
ฉวี,นายมนัส หมอกพรม

นายวิษณุ จ่ันเพ็ชร์,น.ส.กฤษณา รุ่ง
ฉวี,นายมนัส หมอกพรม

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050014 3/5/2019

342 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถบัส วันท่ี 10 พ.ค 
2562

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา  ศรีส าอางค์ นางสาวเจษฎา  ศรีส าอางค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050011 3/5/2019

343 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม EdPEx 184.00 184.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050041 10/5/2019

344 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบ
รายวิชา 70322159

1,143.00 1,143.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050043 10/5/2019

345 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบรกเกอร์,หลอดกลม,ไฟเพดาน
,ผ้าเทป,หลอด LED

5,750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด บริษัท กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050054 14/5/2019

346 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายวิชา
 71351059 พิษวิทยาประยุกต์

1,610.00 1,610.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050051 14/5/2019

347 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050049 14/5/2019

348 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์ในการ
เดินทางนิเทศงานนิสิตฝึกงาน ณ สสจ.ฉะเชิงเทรา
และ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ฉะเชิงเทรา ในวันท่ี 17 พ.ค 2562

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050050 14/5/2019

349 ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกดาวเรือง,ดอกหงอนไก่ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณีแดง การ์เด้น ร้านมณีแดง การ์เด้น เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050068 16/5/2019

350 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าซุ้มรับปริญญา ประจ าปี
การศึกษา 2560

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงลักษณ์  บุราณเดช นางนงลักษณ์  บุราณเดช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050072 17/5/2019

351 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระด่ิงอุปกรณ์สัญญาณจับเวลา
 ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050069 17/5/2019

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

352 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าป้ายไวนิลแสดงความยินดี
แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2560

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050071 17/5/2019

353 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบ
รายวิชา 70332659 หลักวิทยาการระบาดส าหรับ
งานสาธารณสุข

184.50 184.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050070 17/5/2019

354 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 13 รายการ 44,954.00 44,954.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050073 21/5/2019

355 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 21,079.00 21,079.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ 
กรุ๊ป

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050074 21/5/2019

356 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถังขยะ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ไทวัสดุ สาขาชลบุรี ไทวัสดุ สาขาชลบุรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050076 21/5/2019

357 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าตรายาง 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050075 21/5/2019

358 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างพิมพ์รูปภาพ ของโครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายนิสิตและบัณฑิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน AQ-COPPY ร้าน AQ-COPPY เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050090 22/5/2019

359 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายนิสิตและบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด ร้านเจียบฮวด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050088 22/5/2019

360 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายนิสิตและบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050089 22/5/2019

361 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารสรุปโครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายนิสิตและบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050091 22/5/2019

362 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปร้ินสีและเข้าเล่ม,เอกสารการ
ประเมิน โครงการเสริมสร้างเครือข่ายนิสิตและ
บัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต

37,800.00 37,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050087 22/5/2019

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

363 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มการ
ประชุมภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข คร้ังท่ี 4/2562

520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050093 23/5/2019

364 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเล่มพร้อมแผ่น
 CD ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050094 27/5/2019

365 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปร้ินถ่ายและเข้าเล่มรายวิชา 
73330259 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางสุขศึกษาและ
ส่งเสริมสุขภาพ 1

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT ร้าน SP PRINT เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050100 27/5/2019

366 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera 
Tk-174

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050098 27/5/2019

367 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์ในการ
เดินทางเข้าร่วมประชุม ณ อาคารกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ในวันท่ี 31 พ.ค 2562

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  ศึกพ่าย นายมาโนช  ศึกพ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062050099 27/5/2019

368 จัดซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ส าหรับสถานศึกษา 
Campus Desktop Package จ านวน 360 ชุด

980,000.00       936,250.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 934,000.00 บาท

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 934,000.00 บาท

เป็นไปตามเอกสารประกวดราคา PR1200062050034 1/5/2019

369 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 ในวงเงินงบประมาณ PR1200062050005 7/5/2019

370 น้ าด่ืม จ านวน 111 ถัง 3,885.00 3,885.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน        ราคา
ท่ีเสนอ 3,885.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน        
ราคาท่ีเสนอ 3,885.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงินงบประมาณ PR1200062050006 8/5/2019

371 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 3 รายการ 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 9,400.00 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 9,400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงินงบประมาณ PR1200062050026 21/5/2019

372 จัดจ้างเข้าเล่ม จ านวน 4 เล่ม 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ทอง                        
ราคาท่ีเสนอ 160.00 บาท

ร้านพิมพ์ทอง                         
ราคาท่ีเสนอ 160.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงินงบประมาณ PR1200062050027 22/5/2019

373 จัดซ้ือตลับหมึกโทนเนอร์ HP LaserJet Pro 200 
color จ านวน 4  กล่อง

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                              ราคา
ท่ีเสนอ 13,000.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                              
ราคาท่ีเสนอ 13,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงินงบประมาณ PR1200062050033 23/5/2019

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

374 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ MLT-D203L Samsung Toner 
จ านวน 1 กล่อง

4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                                    
 ราคาท่ีเสนอ 4,680.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                              
ราคาท่ีเสนอ 4,680.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงินงบประมาณ PR1200062050035 24/5/2019

375 จัดซ้ือของท่ีระลึกกระเช้าผลไม้  จ านวน 1 กระเช้า 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ                         
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท

ร้านบุปผชาติ                         
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงินงบประมาณ PR1200062050036 24/5/2019

376 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 11.92 ลิตร 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศ์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงศ์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงินงบประมาณ PR1200062050037 27/5/2019

377 ขออนุมัตซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์เดินเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062050008 5/1/2019

378 ขออนุมัตซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน 10 
รายการ

12,888.15 12,888.15 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนรัตน์พัฒนา 
(2541)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนรัตน์พัฒนา 
(2541)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062050003 5/1/2019

379 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้า
ห้องเรียน

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เกษฎาพร สันคะนุช นางสาว เกษฎาพร สันคะนุช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062050004 5/1/2019

380 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062050002 5/1/2019

381 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้คณะฯ 10,000.00 5,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด, 
บริษัท ชัยภัทร(2018) จ ากัด, ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง

บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด, 
บริษัท ชัยภัทร(2018) จ ากัด, ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062050012 5/1/2019

382 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมแพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062050029 5/1/2019

383 ขออนุมัติจ้างบริการตรวจและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง 418.13 418.13 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062050026 5/2/2019

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

384 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไม้ก้ัน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง GP Sat CCTV GP Sat CCTV มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062050015 5/2/2019

385 ขออนุมัติจ้างบริการบอร์ดเคล่ือนท่ีโครงการสัมมนา
วิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561

19,540.00 19,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพดา กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แอพดา กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062050027 5/2/2019

386 ขออนุมัติโครงการพิธีสักการะ พลเรือเอก พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาภรเกียรติวงศ์กรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ประจ าปี พ.ศ.2562

7,800.00 6,204 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต, ร้านโถ๋,แม่
ประภาสังฆภัณฑ์, ร้านโอ มาร์เก็ต 
แอนด์ สโตร์, บริษัท CP All จ ากัด
(มหาชน) และ ร้านป้าวรรณ

ร้านดอกไม้เจียมจิตต, ร้านโถ๋,แม่
ประภาสังฆภัณฑ์, ร้านโอ มาร์เก็ต 
แอนด์ สโตร์, บริษัท CP All จ ากัด
(มหาชน) และ ร้านป้าวรรณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062050028 5/3/2019

387 ขออนุมัติซ้ือค่าตกแต่งซุ้มโครงการซุ้มแสดงความ
ยินดีแก่บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561

8,000.00 6,764 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
และ ไพรเวชค้าวัสดุ

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
และ ไพรเวชค้าวัสดุ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062050030 5/7/2019

388 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ อ. กมลชนก สอบปากเปล่า
 ปริญญาโท วันท่ี 8 พ.ค.62

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ นุชพันธ์ นายเสน่ห์ นุชพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062050032 5/7/2019

389 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดโครงการ
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตร
และการบริหารจัดการความเส่ียง ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎร์ธานีและศึกษาดูงานตามแนว
พระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียงวันท่ี 14 - 17 
พฤษภาคม 2562

333,500.00 333,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัง เอ็ดดูเคช่ัน แอนด์ ทัวร์ 
จ ากัด

บริษัท วัง เอ็ดดูเคช่ัน แอนด์ ทัวร์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062050033 5/8/2019

390 ขออนุมัติชุดสูทส าหรับผู้บริหาร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ริน ราชจ าปา ริน ราชจ าปา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062050058 21/5/2019

391 ขออนุมัติซ้ือโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพและเรียนรู้ตามโครงการแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพล แก่สโมสรนิสิต ประจ าปี 2562

25,000.00 21,500 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์, PP Sign Maker
 & Solution และ ปากคลองโฮมส
เตย์

นายลือชา สมวิทย์, PP Sign 
Maker & Solution และ ปาก
คลองโฮมสเตย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062050073 23/5/2019

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

392 ขออนุมัติเสนอจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050002 5/2/2019

393 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 19,520.00 19,520.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050004 5/2/2019

394 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 23,600.00 23,600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050005 5/2/2019

395 ขออนุมัติเสนอจ้างท าป้ายไวนิล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050022 5/10/2019

396 ขออนุมัติเสนอจ้างท าป้ายแบคดรอป 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท์ แม้นเผือก นายชญานนท์ แม้นเผือก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050023 5/10/2019

397 ขออนุมัติเสนอซ้ือพวงมาลัยดอกไม้ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050024 5/10/2019

398 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาบริการเคร่ืองเสียงและแสง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050021 5/10/2019

399 ขออนุมัติเสนอซ้ือกรอบรุป 1,520.00 1,520.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050025 5/11/2019

400 ขออนุมัติเสนอจ้างท าพวงหรีดดอกไม้สด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุดาพงศ์  คงช่วย นางสาวยุดาพงศ์  คงช่วย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050029 13/5/2019

401 ขออนุมัติเสนจ้างท าพวงหรีดดอกไม้สด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050030 13/5/2019

402 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษช าระส าหรับห้องน้ า 9,945.00 9,945.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย 2008

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050035 14/5/2019

403 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 2,519.98 2,519.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050039 15/5/2019

404 ขออนุมัติเสนอซ้ือแฟ้มสันกว้าง และตลับหมึกโทน
เนอร์

6,286.25 6,286.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050040 15/5/2019

405 ขออนุมัติเสนอซ้ือน้ ามันรถยนต์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050045 17/5/2019

406 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050044 17/5/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

407 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร และถ่านอัล
คาไลน์ AA

3,905.97 3,905.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050057 23/5/2019

408 ขออนุมัติเสนอซ้ือน้ ามันรถยนต์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062050056 23/5/2019

409 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 
5/2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062050012 5/1/2019

410 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการต้อนรับผู้บริหาร
จาก Danang Sport University สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ประจ าปี 2562)

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 720 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062050075 16/5/2019

411 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองเดินอากาศและเคร่ืองว่ิง 25,690.70 25,690.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
รีครีเอช่ัน เอเซีย จ ากัด/เสนอราคา 
25,690.70 บาท

บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์
 รีครีเอช่ัน เอเซีย จ ากัด/เสนอราคา
 25,690.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062050071 16/5/2019

412 ขออนุมัติซ่อมแซมลู่ว่ิง 4,850.00 4,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด/
เสนอราคา 4,850 บาท

บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด/
เสนอราคา 4,850 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062050072 16/5/2019

413 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการต้อนรับ
ผู้บริหารจาก Danang Sport University 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจ าปี 2562)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
4,500 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
4,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062050074 16/5/2019

414 ขออนุมัติเปล่ียนแบตเตอร่ีลิฟต์ 30,088.40 30,088.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด/เสนอราคา 
30,088.40 บาท

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด/เสนอราคา 
30,088.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062050073 16/5/2019

415 ขออนุมัติจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการ 
FSS Homecoming Day : สานสายใยสัมพันธ์
น้องพ่ีศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 
2562)

9,580.00 9,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sign Maker & Solution/
เสนอราคา 9,580 บาท

ร้าน PP Sign Maker & Solution/
เสนอราคา 9,580 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062050081 21/5/2019

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

416 ขออนุมัติจัดซ้ือต้นไม้ประดับ (โครงการ FSS 
Homecoming Day : สานสายใยสัมพันธ์น้องพ่ี
ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 
2562)

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เมือง การ์เด้น/เสนอราคา 
1,800 บาท

ร้านไม้เมือง การ์เด้น/เสนอราคา 
1,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062050082 21/5/2019

417 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนยสิทธ์ิ นาคสุวรรณ/เสนอราคา
 39,600 บาท

นายนยสิทธ์ิ นาคสุวรรณ/เสนอ
ราคา 39,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062050084 24/5/2019

418 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าของท่ีระลึก จ านวน 2 กระเช้า 
เพ่ือเป็นของท่ีระลึกขอบคุณวิทยากรบรรยาย
โครงการ ''ทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอน
วิชา Water and waste water treatment I '' 
บริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด จังหวัดชลบุรี

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050003 1/5/2019

419 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี
 2 พฤษภาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรใน
โครงการมัชฌิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050002 1/5/2019

420 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลท าความสะอาดห้องพัก
รับรองคณบดี (ห้อง 306 ) เพ่ือท าความสะอาด 
ห้องพักรับรองคณบดี ส าหรับรับรองวิทยากร 
รายวิชา 83240259 หัวข้อเลือกสรรการจัดการ
หัวข้อเลือกสรรการจัดการส่ิงแวดล้อมทางทะเล 2

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050014 3/5/2019

421 ขออนุมัติซ้ือผ้าเวสลุค สีเหลืองและสีขาว จ านวน 
198 หลา เพ่ือใช้ส าหรับประดับร้ัวด้านหน้า
มหาวิทยาลัยเน่ืองในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

3,168.00 3,168.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวรุ่งค้าผ้า ร้านดาวรุ่งค้าผ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050015 3/5/2019

422 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาคัพภ
วิทยาของทะเล

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงสันปูเป็น (นางสาวอาจรีย์ 
หวานเสนาะ)

ร้านลุงสันปูเป็น (นางสาวอาจรีย์ 
หวานเสนาะ)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050013 3/5/2019

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

423 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาการ
โรคและพยาธิสัตว์น้ า

230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี ผลมณี นางวรรณี ผลมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050011 3/5/2019

424 ขออนุมัติซ้ือหอยแมลงภู่ และหมึกหอม เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนปฏิบัติการ ในรายวิชาสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังในทะเล

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี ผลมณี นางวรรณี ผลมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050012 3/5/2019

425 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี
 7 พฤษภาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งคณาจารย์เพ่ือ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายคณาจารย์อ่านรายช่ือ
บัณฑิต ณ อาคาร ภปร. มหาวิทยาบูรพา จังหวัด
ชลบุรี

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050016 7/5/2019

426 ขออนุมัติซ้ือกระดาษ Flip chart เพ่ือใช้ในการจัด
โครงการฐานความรู้ เพ่ือพัฒนานิสิต

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญมา ร้านบุญมา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050023 10/5/2019

427 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร เพ่ือใช้ในการจัดโครงการ
ฐานความรู้ เพ่ือพัฒนานิสิต

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050026 10/5/2019

428 ขออนุมัติเช่าเรือ เพ่ือใช้ในการจัดโครงการ
ฐานความรู้ เพ่ือพัฒนานิสิต

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ โชติผล นายประวิทย์ โชติผล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050025 10/5/2019

429 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ
 จ านวน 1 โครงการ เพ่ือใช้ประกอบโครงการป่าไม้
งาม ทะเลสวย คร้ังท่ี 19

16,640.00 16,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้ึงน้อย, ร้านหนอนอ้วน, ร้าน
ทุกอย่าง 20 บาท ,ร้านบุญมา, 
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด, ร้านปราณี
พลาสติก

ร้านผ้ึงน้อย, ร้านหนอนอ้วน, ร้าน
ทุกอย่าง 20 บาท ,ร้านบุญมา, 
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด, ร้านปราณี
พลาสติก

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050032 17/5/2019

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

430 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี
 27 พฤษภาคม 2562 เพ่ือรับอาจารย์พิเศษ 
(Dr.Elvidge ) มาให้ความรู้และสร้างความร่วมมือ
งานวิจัยร่วมกัน ณ โรงแรม golden jade 
suvarnabhumi จ.กรุงเทพฯ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050040 24/5/2019

431 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี
 27 พฤษภาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งกรรมการสอบ
ปัญหาพิเศษของนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
(ดร.จันทร์จรัส วัฒนะโชติ)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050037 24/5/2019

432 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักรับรอง
คณบดี (ห้อง 306 )วันท่ี 26 พฤษภาคม 2562 
เพ่ือท าความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี ส าหรับ
รับรองวิทยากรเสริมทักษะการเรียนด าน้ าของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050035 24/5/2019

433 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักคณบดี 
(ห้อง 306) วัสนท่ี 29 พฤษภาคม 2562 เพ่ือท า
ความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี ส าหรับรับรอง
กรรมการสอบปัญหาพิเศษของนิสิต คณะเทคโนโล
ทางทะเล

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050036 24/5/2019

434 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี
 28 พฤษภาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งกรรมการสอบ
ปัญหาพิเศษของนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
(ดร.สุพรรณี ลีโทชวลิต)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050038 24/5/2019

435 ขออนุมัติจ้างปรับเทียบ Micro Pipette 1 ch (2 
Point) จ านวน 4 เคร่ือง เน่ืองจากปิเปตอัตโนมัติ
ดูดจ่ายสารไม่เท่ียงตรงจึงจ าเป็นต้องปรับเทียบ
เพ่ือให้เกิดความเท่ียงตรงในการดูดจ่ายสารละลาย

2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050060 27/5/2019

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

436 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารจ านวน 9,136 หน้า และ
เข้าเล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

4,741.20 4,741.20 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050063 27/5/2019

437 ขออนุมุติจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 2,580 หน้า เพ่ือ
เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

1,161.00 1,161.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2100062050066 27/5/2019

438 ขออนุมัติจ้างออกแบบอาคารโครงการพัฒนาหน่วย
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรภาค
ตะวันออก

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร เดชะผล นายวิเชียร เดชะผล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2200062040001 1/5/2019

439 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๖๐ kVA 
(ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส) ๑ เคร่ือง

879,540.00 879,540.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2200062050022 7/5/2019

440 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 5 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับท าปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา

1,690.00 1,690.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี ผลมณี , ศักด์ิดา 
เคร่ืองครัว

นางวรรณี ผลมณี , ศักด์ิดา 
เคร่ืองครัว

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2200062050039 9/5/2019

441 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือ
มอบให้กับวิทยากรในโครงการศึกษาดูงานของนิสิต
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง วิสหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เขาบายศรีอ าเภอท่าใหม่

วิสหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เขาบายศรีอ าเภอท่าใหม่

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2200062050040 13/5/2019

442 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี
 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เพ่ือรับ-ส่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และทีมงาน เพ่ือเดิน
ทางเข้าร่วมการประชุมหารือกับบริษัท น าเข้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด เร่ือง การเก็บข้อมูลแปรรูป
อาหารในเขต EEC

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2200062050060 21/5/2019

443 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือมอบให้กับวิทยากร ใน
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปล่ียน
ภาษาและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าเนียรหัตถกรรม และร้านไทย
เบญจรงค์

ร้านจ าเนียรหัตถกรรม และร้านไทย
เบญจรงค์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2200062050062 22/5/2019

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

444 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือ
ปรับปรุงและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศประจ า
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้มีสภาพ
พร้อมการใช้งาน

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2200062050064 27/5/2019

445 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนอะไหล่ปิเปตอัตโนมัติ 
เน่ืองจากมีอาการน้ าหยดจากการท่ี Seal & O-ring
 เส่ือมไม่สามารถดูดจ่ายได้ปกติเน่ืองจาก Tip 
holder ปลายแตก และปลายหัก ไม่สามารถใช้งาน
ได้

3,712.90 3,712.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2200062050063 27/5/2019

446 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 6 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ไทย

6,620.00 6,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฉัตรกานก(วัสดุก่อสร้างทุกชนิด) ร้านฉัตรกานก(วัสดุก่อสร้างทุกชนิด) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2300062050003 5/3/2019

447 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือ
มอบให้กับวิทยากรในโครงการปัจฉิมนิเทศ 
คณะอัญมณี ประจ าปีการศึกษา 2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แม่ละม่อม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แม่ละม่อม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

PR2300062050015 15/5/2019

448 ขออนุมัติค่าเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง เพ่ือใช้
ในการด าเนินการจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนา
ระบบบริหารคณะการจัดการและการท่องเท่ียว
อย่างมีประสิทธิภาพ (15-17พ.ค.62)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ดี พัฒนา จ ากัด (โรงแรม 
แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท)

บริษัท พี ดี พัฒนา จ ากัด (โรงแรม 
แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท)

มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี คิดราคา
เหมาะสม

PR2400062050004 3/5/2019

449 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน ส าหรับใช้ในการเดินทางรับ-ส่งวิทยากร เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหารคณะการจัดการ
และการท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ (15-17พ.ค.
62)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิดราคา
เหมาะสม

PR2400062050002 3/5/2019

450 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน
 1 คัน 3 วัน ส าหรับใช้ในการเดินทางรับ-ส่ง
บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหาร
คณะการจัดการและการท่องเท่ียวอย่างมี
ประสิทธิภาพ (15-17พ.ค.62)

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรกวรรษ ไพทูรย์ นายกรกวรรษ ไพทูรย์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิดราคา
เหมาะสม

PR2400062050003 3/5/2019

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

451 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน
 1 คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางโครงการศึกษาและดู
งานการปฏิบัติงานในโรงแรมฮิลตัน พัทยา(14พ.ค.
62)

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิดราคา
เหมาะสม

PR2400062050005 7/5/2019

452 ขออนุมติค่าถ่ายเอกสาร 3 เคร่ือง ช้ัน 9 เพ่ือใช้ใน
งานส านักงาน/งานจัดการเรียนการสอน และพิมพ์
เอกสารงานวิชาการของคณาจารย์

3,828.56 3,828.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิดราคา
เหมาะสม

PR2400062050025 14/5/2019

453 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทาง
ปฏิบัติงานราชการของคณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิดราคา
เหมาะสม

PR2400062050026 14/5/2019

454 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ย่ีห้อ CANON
 รุ่น 331BK/C/M/Y รวมจ านวน 4 กล่อง ส าหรับ
ใช้พิมพ์งานเอกสารทางราชการต่างๆ ในส านักงาน
คณบดีของคณะฯ

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิดราคา
เหมาะสม

PR2400062050027 14/5/2019

455 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เพ่ือเดินทางเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ''กลยุทธ์
เชิงรุกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่
ตลาดโลก'' ''Creative Spa & Wellness 
Thailand 2019''(22พ.ค.62)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิดราคา
เหมาะสม

PR2400062050035 21/5/2019

456 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 1 ผืน 
ส าหรับประชาสัมพันธ์คณะฯ ในวันพระราชทาน
ปริญญาบัตรปี 2560

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ (นายวัชระ ชมภูทอง) ร้านหน่ึงศิลป์ (นายวัชระ ชมภูทอง) มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิดราคา
เหมาะสม

PR2400062050036 22/5/2019

457 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส จ านวน 25 ถัง ส าหรับใช้
บริโภคประจ าแต่ละช้ัน ภายในอาคารเฉลิมพระ
กียรติ

875.00 875.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิดราคา
เหมาะสม

PR2400062050037 27/5/2019

458 ขออนุมัติซ้ือกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น จ านวน 3 ลัง
 และกระดาษช าระแบบแผ่น จ านวน 6 ลัง ส าหรับ
ใช้ในห้องสุขา อาคารเฉลิมพระเกียรติของคณะฯ

8,281.80 8,281.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย 2008

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิดราคา
เหมาะสม

PR2400062050043 29/5/2019

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

459 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์-เดินทางเข้าร่วม
โครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2561 
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562

2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ไทยพานิช/ เสนอราคา 
2,500 บาท

นายสมชาย ไทยพานิช/ เสนอราคา
 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062050004 5/1/2019

460 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มการปฏิบัติงาน
ในคณะ

9,400.00           9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านLEEDA COPY และรุ่งรัตน์ แสง
สุข / เสนอราคา 9,400 บาท

ร้านLEEDA COPY และรุ่งรัตน์  
แสนงสุข / เสนอราคา 8,975.70 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062050003 5/1/2019

461 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถรับส่งเอกสาร เดือน
พฤษภาคม 2562

400.00             400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062050001 5/1/2019

462 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าใน
ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เดือนพฤษภาคม 2562

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
4,645 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062050002 5/1/2019

463 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนให้ห้องเรียน 2,970.00           2,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด/ เสนอ
ราคา 2,970 บาท

บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด/ เสนอ
ราคา 2,970 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062050005 5/2/2019

464 ขออนุมัติจัดซ้ือลูกประคบสมุนไพรสด 2,400.00           2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางไมมูนะ  ริสมัน /เสนอราคา 
2,400 บาท

นางไมมูนะ  ริสมัน /เสนอราคา 
2,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062050016 5/10/2019

465 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจาก
เคร่ืองถ่ายเอกสาร

3,282.08 3,282.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี มีมาตราฐาน ราคาต่ าสุด PR2800062050002 5/3/2019

466 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
วิชา 96432159 อ.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

998.00 998.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร ตลาดสดวัฒนานคร สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062050003 5/3/2019

467 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชา 76329159 ฝึกงานฟาร์ม 2

2,374.00 2,374.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมส่วนบูติค
อรัญการปศุสัตว์

ร้านสมส่วนบูติค
อรัญการปศุสัตว์

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062050013 21/5/2019

468 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชา 76329159 ฝึกงานฟาร์ม 2

16,840.35 16,840.35 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญภัณฑ์ ,อรัญการปศุสัตว์,ห
จก.ชัยประดิษฐ์ วัฒนา, หจก.อาร์.พี.
ซี.อินเตอร์เทรด

ร้านเจริญภัณฑ์ ,อรัญการปศุสัตว์,ห
จก.ชัยประดิษฐ์ วัฒนา, หจก.อาร์.
พี.ซี.อินเตอร์เทรด

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062050015 22/5/2019

469 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจาก
เคร่ืองถ่ายเอกสาร

2,455.05 2,455.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี มีมาตารฐาน ราคาต่ าสุด PR3300062050006 5/2/2562

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

470 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืม ขนาด 350 ML 
จ านวน 100 แพ็ค

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราโฟกัส บ้านคลองมะนาว น้ าด่ืมตราโฟกัส บ้านคลองมะนาว สินค้ามีคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR3300062050011 5/10/2562

471 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการคืนสู่เหย้า 
ชาว SCISO และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

20,680.00 20,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน  
ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท 
บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัดร้าน
หวายไทย
บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด (มหาชน) 
นางสาวณัฐสิณี ทรัพย์กรณ์
ร้านวัฒนาจักสาน 
ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ

ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน  
ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท 
บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัดร้าน
หวายไทย
บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด (มหาชน) 
นางสาวณัฐสิณี ทรัพย์กรณ์
ร้านวัฒนาจักสาน 
ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ

สินค้ามีคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR3300062050013 15/5/2562

472 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างปักผ้าตรา
สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

6,120.00 6,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอยู่บ ารุงราษฎร์ ร้านอยู่บ ารุงราษฎร์ บริการดี มีมาตารฐาน ราคาต่ าสุด PR3300062050012 15/5/2562

473 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ โครงการ TCAS 5 รับตรงและ
สัมภาษณ์

3,159.00 3,159.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท บริการดี มีมาตารฐาน ราคาต่ าสุด PR3300062050024 27/5/2562

474 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุและอุปกรณ์
หลอดไฟฟ้า จ านวน 1 งาน

2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR3400062050013 16/5/2562

475 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจดหมายข่าว RMCS
 ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 จ านวน 100 ชุด

5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR3400062050014 16/5/2562

476 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังแต่
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาตกลงจ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050007 5/1/2019

477 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัส จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์และนิสิตการจัดโครงการฝึก
ปฏิบัติงานในผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรมหัวใจ
และปอดในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 ณ 
โรงพยาบาลชลบุรี

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญจันทร์ ด ารงเจริญเสนอราคา
 2,700 บาท

นางเพ็ญจันทร์ ด ารงเจริญราคาท่ี
ตกลงจ้าง 2,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050006 5/1/2019

หนา้ 41



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

478 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน 
รับ-ส่ง ประธานสาขาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วม
พิจารณาร่างหลักสูตร ฯ ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 
2562 (อ.นิรมลส ารองจ่าย)

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ เสนอราคา 
3,200 บาท

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050002 5/1/2019

479 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 จ านวน 51 รายการ (อ.นริศา
ส ารองจ่าย)

2,637.99 2,637.99 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน 
สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีเสนอ 
2,637.99 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน
 สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ
2,637.99  บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050008 5/2/2019

480 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 3.33 
ลิตร (เงินหมุน)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
ราคาท่ีเสนอ 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
ราคาท่ีเสนอ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050009 5/2/2019

481 ขออนุมัติจัดซ้ือวสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 (สอบปลายภาค)

4,927.00 3,843.90 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน 
สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีเสนอ 
3,843.90 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน
 สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ
3,843.90  บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050011 5/3/2019

482 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นตรวจน้ าตาลและเข็ม จ านวน 5
 กล่อง (อ.ปิยะพงษ์ส ารองจ่าย)

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ
 1,650 บาท

บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 1,650 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050010 5/3/2019

483 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ
 เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 
68549359 โครงงานทางพยาธิวิทยา (อ.ณรงค์ฤทธ์ิ)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050018 5/8/2019

484 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการแต่งหน้า จ านวน 11 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นิสิตช้ันปีท่ี 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 15 -
 29 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์
การแพทย์

1,985.00 1,975 เฉพาะเจาะจง ร้าน 888 รวงข้าว ราคาท่ีเสนอ 
1,975 บาท

ร้าน 888 รวงข้าว ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,975 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050024 5/10/2019

หนา้ 42



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

485 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 ชุด เพ่ือ
ใช้ส าหรับแทนค าขอบคุณในความอนุเคราะห์
สถานท่ีจัดโครงการศึกษาดูงานของนิสิตชีวเวช
ศาสตร์ (ศึกษาดูงานทางด้านสัตว์ทดลองและการ
จัดการเล้ียงสัตว์ทดลอง) ในวันท่ี 16 พฤษภาคม 
2562 (อ.ปริญญาพรส ารองจ่าย)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ไข่มีสุข ราคาท่ีเสนอ 1,000 
บาท

ร้านแม่ไข่มีสุข ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050033 14/5/2019

486 ขออนุมัติจัดจ้างป๊ัมกุญแจ จ านวน 1 ชุด 55.00 55.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปันดี ราคาท่ีเสนอ 55 
บาท

นายสมศักด์ิ ปันดี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 55 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050045 15/5/2019

487 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่น (อ.
นรินทร์ส ารองจ่าย)

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาท่ี
เสนอ 800 บาท

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050044 15/5/2019

488 ขออนุมัติจัดซ้ือ Co2 จ านวน 1 ท่อ เพ่ือใช้ส าหรับ
การเรียนการสอนในทุกรายวิชาการเพาะเล้ียงเซลล์
สัตว์

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ ประเทศไทย จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 2,140 บาท

บริษัท ลินเด้ ประเทศไทย จ ากัด
ราคาท่ีตลงซ้ือ 2,140 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050043 15/5/2019

489 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนลูกลอยวาวล์ จ านวน 1 งาน 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคาท่ี
เสนอ 5,350 บาท

นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 5,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050046 17/5/2019

490 ขออนุมัติจัดซ้ือฆ้อนเคาะเข่าและอิเล็คโทรด จ านวน
 2 รายการ

17,505.20 17,505.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพียรเจริญ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 
17,505.20 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพียรเจริญ เซลล์
 แอนด์ เซอร์วิส ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
17,505.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050051 18/5/2019

491 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัส จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์และนิสิตโครงการเข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัยทางกายภาพบ าบัด ภายใต้
โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบ าบัดฯ ใน
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2562

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 13,000 บาท

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 13,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050048 18/5/2019

492 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน  คัน เพ่ือ
รับส่งอาจารย์และนิสิตโครงการเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัยทางกายภาพบ าบัดฯ ในวันท่ี 29 
พฤษภาคม พ.ศ.2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธ์ิ  ผาสุข ราคาท่ีเสนอ 
3,000 บาท

นายอรรถสิทธ์ิ  ผาสุข ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050049 18/5/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

493 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 
เคร่ือง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 6,420 บาท

บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดราคา
ท่ีตกลงจ้าง 6,420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050050 18/5/2019

494 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 4,050 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,050 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050055 21/5/2019

495 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ
 เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนโครงงานวิจัยทาง
ชีวเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 (อ.ศิริพร
ส ารองจ่าย)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 2,000 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050054 21/5/2019

496 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ 11,994.70 11,994.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 11,994.70 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 11,994.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050052 21/5/2019

497 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์
 จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 11,235 บาท

บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์
 จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,235 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050056 21/5/2019

498 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 40,554 แผ่น 20,277.00 20,277.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
20,277 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
20,277 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050062 22/5/2019

499 ขออนุมัติจัดจ้างท าเล่มฝึกงาน จ านวน 4 เล่มและ
ถ่ายเอกสาร จ านวน 100 แผ่น

245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 245
 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
245 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050061 22/5/2019

500 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 2 ช้ิน เพ่ือใช้
ส าหรับแทนค าขอบคุณในการจัดโครงการ
แลกเปล่ียนนิสิตสาขากายภาพบ าบัดฯ (student 
out 2019) อ.พรลักษณ์ส ารองจ่าย

2,000.00 1,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) 
สาขาชลบุรี ราคาท่ีเสนอ 1,398 บาท

บริษัท โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) 
สาขาชลบุรี ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,398
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050069 23/5/2019

501 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 22,726.80 22,726.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 22,726.80 บาท

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 22,726.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050067 23/5/2019

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

502 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่ง คณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีเดิน
ทางเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการวิจัย
และแลกเปล่ียนนิสิตกับสถาบันต่างประเทศ ณ 
National Chung cheng University และ 
National Cheng Kung University,Taiwan วันท่ี
 2 มิถุนายน 2562 (อ.กุลวราส ารองจ่าย)

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

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050073 24/5/2019

503 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับส่ง คณบดี ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันในวันท่ี 11-13 
มิถุนายน 2562

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล  ภู่ศรี ราคาท่ีเสนอ 
11,000 บาท

นายศุภพล  ภู่ศรี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050075 24/5/2019

504 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 6 หลอด 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีเสนอ 
19,200 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 19,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050071 24/5/2019

505 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับ-ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการการแลกเปล่ียน
นิสิตสาขากายภาพบ าบัดกับสถาบัน 
Berufsgenossenschaftlictฯ ในวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562 (อ.กุลวราส ารองจ่าย)

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

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050070 24/5/2019

506 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน
ทางพยาธิวิทยา รหัส 68549359 (อ.จิรสุดา)

1,718.84 1,718.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 1,718.84 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,718.84 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050072 24/5/2019

507 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับ - ส่งคณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี
เดินทางกลับจากประเทศไต้หวัน ในวันท่ี 6 
มิถุนายน 2562 (อ.กุลวราส ารองจ่าย)

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

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050074 24/5/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

508 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งอาจารย์ดร.สว่าง เพชรวิเศษมาเป็นวิทยากร
ในโครงการการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์วันท่ี 4 มิถุนายน 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ี
เสนอ 3,000 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050082 27/5/2019

509 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนและค่าถ่าย
เอกสารรายวิชาโครงงานวิจัยฯ (อ.แนนส ารองจ่าย 
1,200 บาท ,กลุ่มข้าวด า 1,368 บาท,ข้าวแดง 
994.65 บาท,อุ้มบุญ 1,390.05 บาท)

4,952.70 4,952.70 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีโชคเภสัช ราคาท่ีเสนอ 576 
บาท,ร้านฐิติพงษ์เภสัช ราคาท่ีเสนอ 
1,200 บาท,คุณสมนึก แก้วดวงใจ 
ราคาท่ีเสนอ 150 บาท,ร้านยา
บริบาลเภสัช ราคาท่ีเสนอ 210 บาท
,ร้านข้าวสานฝัน ราคาท่ีเสนอ 480 
บาท,ร้านเพนกวินช้อป 12 บาท 
สาขาบางแสน ราคาท่ีเสนอ 480 
บาท,บ้านยาบูรพา ราคาท่ีเสนอ 160
 บาท,ร้านเทิดเทิง เคร่ืองครัว ราคาท่ี
เสนอ 50 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 320 บาท,
ร้านข้าวสาร-ข้าวน่ึงอบไอน้ า ราคาท่ี
เสนอ 570 บาท,บริษัท ดีฟาร์มาซี 
จ ากัด สาขาท่ี 00007 ราคาท่ีเสนอ 
280 บาท,นางสาวยลดา วรดิถี 
ราคาท่ีเสนอ 476.70 บาท

ร้านทวีโชคเภสัช ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
576 บาท,ร้านฐิติพงษ์เภสัช  ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 1,200 บาท,คุณสมนึก 
แก้วดวงใจ  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 150 
บาท,ร้านยาบริบาลเภสัช  ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 210 บาท,ร้านข้าวสานฝัน
  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 480 บาท,ร้าน
เพนกวินช้อป 12 บาท สาขาบาง
แสน  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 480 บาท,
บ้านยาบูรพา  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 160
 บาท,ร้านเทิดเทิง เคร่ืองครัว  
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 50 บาท,บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด  ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 320 บาท,ร้านข้าวสาร-
ข้าวน่ึงอบไอน้ า  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
570 บาท,บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด 
สาขาท่ี 00007  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
280 บาท,นางสาวยลดา วรดิถี  
ราคาท่ีตกลงจ้าง 476.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050084 27/5/2019

510 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ
 เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 
68549359 โครงงานทางพยาธิวิทยา

4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตต้ิง จ ากัด ราคาท่ีเสนอราคา 
4,708 บาท

บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค 
มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
4,708 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050090 28/5/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

511 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จ านวน 1 ผืน (กุล
ธราส ารองจ่าย)

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาท่ี
เสนอ 900 บาท

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050096 28/5/2019

512 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดนีออนขนาด 10w จ านวน 18
 ดวง (เงินหมุน)

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ราคาท่ีเสนอ 
540 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 540 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050088 28/5/2019

513 ขออนุมัติจัดซ้ือกล่องใส่สไลด์ จ านวน 8 กล่อง เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานทาง
พยาธิวิทยา รหัส 6854959 (อ.จิรสุดา)

1,626.40 1,626.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 1,626.40 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 1,626.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050095 28/5/2019

514 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ
 เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขา
เทคนิคการแพทย์

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 29,000 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ29,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050089 28/5/2019

515 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 
จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้ส าหรับรับ - ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมการสัมมนาโครงการปรับแผนยุทธศาสตร์ แผน
บริหารความเส่ียง และการส่งเสริมค่านิยมองค์การ
ในวันท่ี 17 - 19 มิถุนายน พ.ศ.2562

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคที ทรานด์ แอนด์เซอร์วิส 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท

บริษัท เคที ทรานด์ แอนด์เซอร์วิส 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050101 29/5/2019

516 ขออนุมัติจัดซ้ือไส้ปากกา จ านวน 5 อัน เพ่ือใช้
ส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะสหเวช
ศาสตร์ (กุลธราส ารองจ่าย)

110.00 88.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.พานิช กรุ๊ป จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 88 บาท

บริษัท ว.พานิช กรุ๊ป จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 88 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050102 29/5/2019

517 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง เพ่ือ
ใช้ส าหรับการจัดสัมมนาโครงการปรับแผน
ยุทธศาสตร์ แผนบริหารความเส่ียงฯ ในระหว่าง
วันท่ี 17 -19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมระยองรี
สอร์ท จังหวัดระยอง

19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง
 ราคาท่ีเสนอ 19,800 บาท

โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัด
ระยอง ราคาท่ีตกลงจ้าง 19,800 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050100 29/5/2019

518 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นอิเล็คโทรด จ านวน 4 ซอง เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงการวิจัย
นิสิตกายภาพบ าบัดปีการศึกษา 2/2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล 
อิควิปเมนท์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
4,000 บาท

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล 
อิควิปเมนท์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050103 29/5/2019

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

519 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 
เคร่ือง

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,200 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050104 29/5/2019

520 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 2 คัน 
เพ่ือรับ-ส่งคณบดี ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพฯ ในวันท่ี 11 - 13 มิถุนายน 2562

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีเสนอ 
22,000 บาท

นายชูชาติ พรหม ราคาท่ีตกลงจ้าง 
22,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050098 29/5/2019

521 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารจ านวน 6 
หลอดและหมึกพิมพ์เลเซอร์จ านวน 1 กล่อง

20,700.00 20,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีเสนอ 
20,700 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 20,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050106 30/5/2019

522 ขออนุมัติจัดซ้ือหมวกคลุมศีรษะ จ านวน 20 ถุง
และผ้าปิดจมูก 3 ช้ัน จ านวน 10 กล่อง

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินเตอร์แลบ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,605 บาท

บริษัท บางกอกอินเตอร์แลบ จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,605 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050114 30/5/2019

523 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 5 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของรายวิชา Hemato 
(อ.นิรมล)

7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด  ราคาท่ีเสนอ 7,300 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050110 30/5/2019

524 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ
 เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนของรายวิชา 
Hemato (อ.นิรมล)

10,309.45 10,309.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 10,309.45 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,309.45 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050109 30/5/2019

525 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ
 เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนของรายวิชา 
Hemato (อ.นิรมล)

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 5,136 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 5,136 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050111 30/5/2019

526 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 37 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 
Anatomy,ปรสิต,สัตว์ทอลอง, Protein 
Immuno,Neuroscience เทคนิคกล้อง ,Histology

57,929.80 57,929.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 57,929.80 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 57,929.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050113 30/5/2019

527 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 6,954.00 6,954.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 6,954 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 6,954 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050105 30/5/2019

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

528 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 2,889 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 2,889 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062050112 30/5/2019

529 ขออนุมัติส่ังท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 680.00             680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค/ 680 บาท ร้านแสนสุขกราฟฟิค / 680 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050001 1/5/2019

530 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี จ านวน 10 รายการ 76,610.00         76,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050010 2/5/2019

531 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 18 
รายการ

30,280.00         30,280.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050013 3/5/2019

532 ขออนุมัติจ้างรถเหมารถบัสปรับอากาศโครงการ
สัมมนาสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 จ านวน 1 คัน (247)

15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050027 7/5/2019

533 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 43 
รายการ (133)

18,500.00         18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050020 7/5/2019

534 ขออนุมัติซ่อมบ ารุงรถตู้ประจ าคณะเภสัชศาตร์ 10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050057 13/5/2019

535 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดสวนสมุนไพร ระหว่างวันท่ี 
1-2 และ 8-9 มิถุนายน 2562 (169)

10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางราศรี สวัสเอ้ือ / 10,000 บาท นางราศรี สวัสเอ้ือ  10,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050067 14/5/2019

536 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี 18 รายการ 70,040.00         70,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050065 14/5/2019

537 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี จ านวน 3 รายการ 25,630.00         25,630.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอดีเอ็มดี อินเตอร์
เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอดีเอ็มดี 
อินเตอร์เทรดด้ิง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050058 14/5/2019

538 ขออนุมัติจัดซ้ือต้นไม้ในโครงการสวนสมุนไพร 
(ระยะท่ี 1) (169)

20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุง (หร่ัง) /19,510.00 บาท ร้านลุง (หร่ัง) /19,510.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050068 14/5/2019

539 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี จ านวน 56 รายการ 77,930.00         77,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050069 15/5/2019

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

540 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าซุ้มรับรอง
บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
(123)

4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) 
จ ากัด / 340 บ. ,ร้าน T ฮาร์ตแวร์ /
 380 บ, ร้านเจียบฮวด/115 บ. , 
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด / 
1,178 บาท

บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ)
 จ ากัด / 340 บ. ,ร้าน T ฮาร์ตแวร์
 / 380 บ, ร้านเจียบฮวด/115 บ. ,
 บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด /
 1,178 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050070 15/5/2019

541 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี จ านวน 7 รายการ 87,350.00         87,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050072 15/5/2019

542 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมป๊ัมโซล่าเคร่ืองป่ันไฟ อาคาร
เรียน 5 ช้ัน (172)

38,500.00         38,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบร์ทเพาเวอร์ เจนเนอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท ไบร์ทเพาเวอร์ เจนเนอเรช่ัน
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050081 17/5/2019

543 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ในโครงการ
สัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจ าปี 2562 (209)

20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050088 22/5/2019

544 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการสวน
สมุนไพร (ระยะท่ี 1) (169)

57,000.00         57,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐธิดา บุญวาสนา/ 5,370 บ., 
วิศาล สุคันนา / 6,660 บ., บริษัท 
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)/
 6,810 บ., สัญชัย ฐิติวรารักษ์/ 
2,500 บ.

นางณัฐธิดา บุญวาสนา/ 5,370 บ.,
 วิศาล สุคันนา / 6,660 บ., บริษัท
 สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน)/ 6,810 บ., สัญชัย ฐิติว
รารักษ์/ 2,500 บ.

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050087 22/5/2019

545 ขออนุมัติจ้างเหมาแม่บ้านรายวัน ระหว่างวันท่ี 
25,26,30,31 พฤษภาคม 2562 และวันท่ี 2 
มิถุนายน 2562 ภายในอาคาร 12 ช้ัน บริเวณช้ัน 1
 และช้ัน 2 คณะเภสัชศาสตร์  (127)

10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050094 23/5/2019

546 ขออนุมัตจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ATEC เลข
ครุภัณฑ์ 581500301000453   (172)

3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050095 23/5/2019

547 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน
มิถุนายน 2562 (299)

30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์
 จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ี
เออร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050104 28/5/2019

548 ขออนุมัติจัดซ้ือยาเพ่ือท าการทดลอง 22,000.00         22,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา/ 22,000 บาท

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา/ 22,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050109 29/5/2019

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

549 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จ านวน 2 คัน 
โดยมีเส้นทางคณะเภสัชศาตร์ ม.บูรพา - ราชบุรี 
(บ. บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จ ากัด) จ านวน 
1 คัน และเส้นทางคณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา - 
กรุงเทพ (บ. ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน) 
จ านวน 1 คัน วันท่ี 26 เมษายน 2562 (228)

25,000.00         25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062050108 29/5/2019

550 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ 
จ านวน 1 คัน เดินทางจาก ม.บูรพา - โรงแรมชิน
นาม่อน กรุงเทพฯ ในวันท่ี 9 พ.ค. 62 และรถตู้
ปรับอากาศจ านวน 1 คัน เดินทางจาก โรงแรมชิน
นาม่อน กรุงเทพฯ - ม.บูรพา ในวันท่ี 10 พ.ค. 62 
ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมและพัฒนาวิทยากรเครือข่ายมหาวิทยาลัย

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050002 1/5/2562

551 ซ้ือน้ าด่ืมถัง จ านวน 61 ถัง 2,135.00 2,135.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050004 1/5/2562

552 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050022 7/5/2562

553 ซ้ือวัสดุ ฟิวเจอร์บอร์ด จ านวน 68 อัน และแลคซีน
 จ านวน 12 ม้วน

3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050024 7/5/2562

554 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ธนาคารไทย
พาณิชย์ SCB Park ในวันท่ี 13 พ.ค. 62 ส าหรับ
เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
สาขา CS กิจกรรม การศึกษาดูงานสถานท่ี
ประกอบการด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050033 10/5/2562

555 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง ส าหรับใช้ในการจัด
โครงการค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050038 13/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

556 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050037 13/5/2562

557 ซ้ือเหรีญตะก่ัว จ านวน 400 เหรีญ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีสเทิร์นโทรฟ่ี ร้านอีสเทิร์นโทรฟ่ี ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050034 13/5/2562

558 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ 
จ านวน 1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - 
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ใน
วันท่ี 14 พ.ค. 62 ส าหรับเข้าร่วมประชุมช้ีแจงเร่ือง
 ต้นทุนหลักสูตร Data Science

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050036 13/5/2562

559 ซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในการจัดโครงการค่ายฝึกพัฒนา
ซอฟต์แวร์

2,955.00 2,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050041 13/5/2562

560 ซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในการจัดโครงการค่ายฝึกพัฒนา
ซอฟต์แวร์

580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050042 13/5/2562

561 ซ้ือวัสดุ จ านวน 22 รายการ ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินการโครงการค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์

12,437.49 12,437.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050040 13/5/2562

562 ซ้ือของท่ีระลึก กระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 
กระเช้า

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ า นางสาวทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050035 13/5/2562

563 ซ้ือวัสดุหมุดติดบอร์ด จ านวน 10 กล่อง และ คลิป
บอร์ด จ านวน 20 อัน

1,513.19 1,513.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050064 14/5/2562

564 ซ้ือโต๊ะประชุม จ านวน 3 ชุด 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062040145 14/5/2562

565 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 3 วัน
 วันละ 1 คัน ส าหรับเดินทางเข้าร่วมท ากิจกรรม
โครงการค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050053 14/5/2562

566 จ้างท าป้ายโปสเตอร์ไวนิล  ขนาด 80 x 120 ซม. 
จ านวน 82 แผ่น

12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050058 14/5/2562

567 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ  4 คัน  
และรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 5 วัน วันละ 1 คัน 
ส าหรับใช้ในโครงการค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050050 14/5/2562

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

568 ซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ จ านวน 
4 หลอด

15,350.00 15,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050100 16/5/2562

569 ท าป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050099 16/5/2562

570 ซ้ือน้ ามันส าหรับเติมรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050116 21/5/2562

571 ซ้ือของท่ีระลึก กระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 
กระเช้า

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ า นางสาวทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050117 21/5/2562

572 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง บริษัท 
กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050121 21/5/2562

573 ซ้ือแบตเตอร่ีโทรศัพท์ไร้สาย AAA จ านวน 2 คู่ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตามความ
ต้องการ

PR3800062050124 21/5/2562

574 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือน พ.ค. 2562 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062050002 1/5/2562

575 จัดจ้างท าเอกสารประกอบการฝึกงาน 4,760.00 4,760.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรินทร์  สุขสุวรรณพร/
เสนอราคา 4,760.00 บาท

นางสาวลภัสรินทร์  สุขสุวรรณพร/
เสนอราคา 4,760.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062050012 3/5/2562

576 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 19,250.00 19,250.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต/เสนอ
ราคา 19,250.00 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต/เสนอ
ราคา 19,250.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062050014 13/5/2562

577 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ 9,211.95 9,211.95 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 9,211.95 บาท

นายค าสวย  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 9,211.95 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062050016 14/5/2562

578 ขอซ้ือวัสดุหลอดไฟ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ประภัสสร/เสนอราคา 
1,800.00 บาท

ร้าน ศ.ประภัสสร/เสนอราคา 
1,800.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062050039 29/5/2562

579 ขอซ้ือของท่ีระลึก 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 1,400.00 บาท

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 1,400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062050041 29/5/2562

580 ขอจ้างเหมาบริการรถยนต์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ/
เสนอราคา 9,500.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ/
เสนอราคา 9,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062050042 29/5/2562

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

581 ขอจ้างท าเอกสารประกอบการบรรยาย 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส/เสนอราคา
 2,500.00 บาท

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส/เสนอ
ราคา 2,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062050040 29/5/2562

582 ขอซ้ือวัสดุส่งเสริมการสอน 2,302.00 2,302.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 2,302.00 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 2,302.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062050046 29/5/2562

583 ขออนุมัติจัดซ้ือสตาดเตอร์,หลอดไฟเพ่ือใช้เปล่ียน
หลอดไฟในส านักงานและห้องเรียนคณะดนตรีและ
การแสดง

955.00 955.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/เสนอราคา 
955 บาท

ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 955 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062050012 3/5/2562

584 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์เพ่ือเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินของ
มหาวิทยาลัย

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/เสนอราคา 
2,700 บาท

นายทวีป สุระประเสริฐ/ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062050014 8/5/2562

585 ขออนุมัติจัดซ้ือ AC Adapter Notebook 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 2,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062050018 13/5/2562

586 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุงานบ้านงาน
ครัว

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาขน)
 /เสนอราคา 9,000 บาท

บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหา
ขน) /ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,426บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062050017 13/5/2562

587 ขออนุมัติจัดซ้ือกุญแจ,สายยูและจ้างเหมาแก้ไข
ระบบท่อน้ าพัก

610.00 610.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 
จ านวน 110 บาท ,ร้านกฤษณ์ 
อิเลคทริค/เสนอราคาจ านวน 500 
บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีซ้ือ 
จ านวน 110 บาท ,ร้านกฤษณ์ 
อิเลคทริค/ราคาท่ีซ้ือจ านวน 500 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062050022 15/5/2562

588 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่น CD 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 350 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 350บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062050024 21/5/2562

589 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,927.99 8,927.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 8,927.99 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,927.99 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062050026 21/5/2562

590 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและท ารูปเล่มหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฉบับสมบูรณ์)

1,495.00 1,495.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกน้ าเซอร์วิส ร้านลูกน้ าเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062050002 5/1/2019

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

591 ขออนุมัติจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศห้อง
ส านักงานโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ (บางแสน)

963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062050001 5/1/2019

592 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบรายวิชาภาค
เรียนท่ี 2/2561

5,779.50 5,779.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ นาคสมบูรณ์ นางสาวเบญจวรรณ นาคสมบูรณ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062050003 5/1/2019

593 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 80.50 80.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062050008 5/8/2019

594 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางท่ี 
สกอ. กรุงเทพมหานคร วันท่ี 4 มิถุนายน 2562

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

PR4300062050021 29/5/2019

595 หมึกเคร่ืองพิมพ์ HP CE285A  จ านวน 5 กล่อง 
และหมึกเคร่ืองพิมพ์ Brother จ านวน 4 กล่อง

21,370.00 21,370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR4400062050001 1/5/2019

596 ของท่ีระลึกส าหรับมอบให้ ดร.พิชัย สนแจ้ง เน่ือง
ในโอกาสปรึกษาหารือเก่ียวกับการด าเนินงานของ
ส านักพัฒนานวัตกรรม

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  โอภาษี นางสาวอรุณี  โอภาษี มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR4400062050005 8/5/2019

597 ส าเนาเอกสารของส านักพัฒนานวัตกรรม จ านวน 
1,700 แผ่น

765.00 765.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR4400062050006 8/5/2019

598 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถรับส่งคณะกรรมการประจ า
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม จรัลรัมย์ นายเฉลิม จรัลรัมย์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062050003 3/5/2562

599 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดท าเล่มวาระ
การประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 5/2562

599.20 599.20 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062050006 10/5/2562

600 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้งานใน
โครงการเสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

3,787.97 3,787.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062050008 21/5/2562

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

601 ไส้กกรอก จ านวน 3 รายการ 2,070.00 2,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 
34,659.33  บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 
34,659.33  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050002 5/1/2019

602 หนังสือ/แบบเรียนและส่ือโปสเตอร์ จ านวน 89 
รายการ

44,420.00 44,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 34,659.33  บาท

บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด/ราคา
ท่ีเสนอ 34,659.33  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050004 5/1/2019

603 พวงกุญแจเต่าและตุ๊กตาปลาหมึก จ านวน 2 รายการ 79,003.45 79,003.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 79,003.45 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 79,003.45 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050003 5/1/2019

604 น้ าอัดลม น้ าด่ืมน้ าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จ านวน
 4 รายการ

31,158.61 31,158.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 31,158.61  
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 31,158.61 
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050001 5/1/2019

605 ของเล่นและสินค้าอ่ืน จ านวน 30 รายการ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บี แอนด์ บี อินดัสทรี  /ราคาท่ี
เสนอ  8,960.00 บาท,
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี / ราคาท่ี
เสนอ 8,990.00 บาท,
ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ี
เสนอ 60,600.00 บาท,
บริษัท อิทเวิร์ค จ ากัด
/ ราคาท่ีเสนอ 1,394.00 บาท

บจก.บี แอนด์ บี อินดัสทรี  /ราคาท่ี
เสนอ  8,960.00 บาท,
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี / ราคาท่ี
เสนอ 8,990.00 บาท,
ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ี
เสนอ 60,600.00 บาท,
บริษัท อิทเวิร์ค จ ากัด
/ ราคาท่ีเสนอ 1,394.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050007 5/2/2019

606 ไส้กรอก จ านวน 3 รายการ 28,695.00 28,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 28,695.00 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 28,695.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050005 5/2/2019

607 วอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 30 รายการ 24,993.04 24,993.04 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส 
 / ราคาท่ีเสนอ 24,993.04 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส 
 / ราคาท่ีเสนอ 24,993.04 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050006 5/2/2019

608 วอลล์ไอศกรีมตัก จ านวน 10 รายการ 13,187.56 13,187.56 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส 
 / ราคาท่ีเสนอ 13,187.56 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส 
 / ราคาท่ีเสนอ 13,187.56 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050008 5/7/2019

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

609 ขนมจีบไก่ จ านวน 640 ไม้ 6,163.20 6,163.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 6,163.20 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 6,163.20 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050009 5/7/2019

610 ไส้กรอกและเก๊ียวกุ้งสับ จ านวน 3 รายการ 2,790.00 2,790.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050010 5/7/2019

611 คุ้กก้ี 200 ห่อ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง มนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร / ราคาท่ี
เสนอ 3,000.00 บาท

มนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร / ราคาท่ี
เสนอ 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050013 5/7/2019

612 เนสกาแฟ กาแฟเบอร์ด้ีและสปอนเซอร์ จ านวน 3 
รายการ

7,045.00 7,045.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
7,045.00 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
7,045.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050012 5/7/2019

613 น้ าอัดลมและน้ าทิพย์ จ านวน 5 รายการ 75,294.51 75,294.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 75,294.51 
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 75,294.51 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050014 5/7/2019

614 วิล จัมโบ้ชีสไบน์และไก่จ๊อ จ านวน 3 รายการ 4,983.00 4,983.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด /
ราคาท่ีเสนอ 4,983.00 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด /
ราคาท่ีเสนอ 4,983.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050011 5/7/2019

615 พวงกุญแจปลาคละแบบ 500 ช้ิน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล คุณอริยะเกษม /ราคาท่ี
เสนอ 15,000.00  บาท

นายธีรพล คุณอริยะเกษม /ราคาท่ี
เสนอ 15,000.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050016 5/10/2019

616 สินค้า อุปกรณ์ประกอบการขาย วัตถุดิบและวัสดุ 
จ านวน 23 รายการ

25,066.00 25,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ  25,066.00
 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ  
25,066.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050017 5/10/2019

617 อิชิตัน 76 ลัง 23,940.00 23,940.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
23,940.00 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
23,940.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050015 5/10/2019

618 วอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 42 รายการ 26,500.88 26,500.88 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 /ราคาท่ีเสนอ  26,500.88 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 /ราคาท่ีเสนอ  26,500.88 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050018 13/5/2019

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

619 ขนมจีบไก่ จ านวน 1 รายการ 6,163.20 6,163.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ
 6,163.20 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ 6,163.20 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050021 16/5/2019

620 น้ าแข็ง(น้ าแข็งโม่,น้ าแข็งก้อน,น้ าแข็งหลอด) 
จ านวน 3 รายการ

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ธีรานุช  ถ่ินกาญจ์  /ราคาท่ีเสนอ  
1,950.00 บาท

ธีรานุช  ถ่ินกาญจ์  /ราคาท่ีเสนอ  
1,950.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050023 16/5/2019

621 พาย,คุกก้ี จ านวน 300 ห่อ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 4,500.00 บาท

นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 4,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050022 16/5/2019

622 วิลและจัมโบ้ชีสไบร์ท จ านวน 2 รายการ 3,652.00 3,652.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด /
ราคาท่ีเสนอ 3,652.00 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด /
ราคาท่ีเสนอ 3,652.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050020 16/5/2019

623 หมูแดดเดียวแผ่น จ านวน 13 กิโลกรัม 4,940.00 4,940.00 เฉพาะเจาะจง อนุสรา  จันทร์หนองหว้า / ราคาท่ี
เสนอ 4,940.00 บาท

อนุสรา  จันทร์หนองหว้า / ราคาท่ี
เสนอ 4,940.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050024 16/5/2019

624 อาหารตามส่ัง จ านวน 1 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเพชรอาหารตามส่ัง / ราคาท่ี
เสนอ 6,000.00 บาท

ร้านป้าเพชรอาหารตามส่ัง / ราคาท่ี
เสนอ 6,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050025 16/5/2019

625 ข้าวกล่อง จ านวน 1 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเพชรอาหารตามส่ัง / ราคาท่ี
เสนอ 6,000.00 บาท

ร้านป้าเพชรอาหารตามส่ัง / ราคาท่ี
เสนอ 6,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050031 21/5/2019

626 น้ าแข็ง(น้ าแข็งโม่,น้ าแข็งหลอด) จ านวน 2 รายการ 1,125.00 1,125.00 เฉพาะเจาะจง ธีรานุช  ถ่ินกาญจ์  /ราคาท่ีเสนอ  
1,950.00 บาท

ธีรานุช  ถ่ินกาญจ์  /ราคาท่ีเสนอ  
1,950.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050029 21/5/2019

627 น้ าแข็ง(น้ าแข็งโม่,น้ าแข็งหลอด) จ านวน 2 รายการ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ธีรานุช  ถ่ินกาญจ์  /ราคาท่ีเสนอ  
1,950.00 บาท

ธีรานุช  ถ่ินกาญจ์  /ราคาท่ีเสนอ  
1,950.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050030 21/5/2019

628 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 46
 รายการ

16,208.74 16,208.74 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ 16,208.74 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ 16,208.74 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050034 21/5/2019

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

629 ถ้วยไอศกรีม จ านวน 30 แพ็ค 1,320.92 1,320.92 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย / ราคาท่ีเสนอ 1,320.92 บาท

หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย / ราคาท่ีเสนอ 1,320.92 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050027 21/5/2019

630 ข้าวกลอ่ง จ านวน 1 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเพชรอาหารตามส่ัง / ราคาท่ี
เสนอ 4,500.00 บาท

ร้านป้าเพชรอาหารตามส่ัง / ราคาท่ี
เสนอ 4,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050032 21/5/2019

631 คุ้กก้ี จ านวน 100 ห่อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

คุณมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050026 21/5/2019

632 ข้าวกล่อง จ านวน 1 รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเพชรอาหารตามส่ัง / ราคาท่ี
เสนอ 12,00.00 บาท

ร้านป้าเพชรอาหารตามส่ัง / ราคาท่ี
เสนอ 12,00.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050033 21/5/2019

633 น้ าแข็ง(น้ าแข็งโม่,น้ าแข็งหลอด) จ านวน 2 รายการ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ธีรานุช  ถ่ินกาญจ์  /ราคาท่ีเสนอ  
1,950.00 บาท

ธีรานุช  ถ่ินกาญจ์  /ราคาท่ีเสนอ  
1,950.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050028 21/5/2019

634 แก๊สหุงต้ม 1 ถัง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส / ราคาท่ีเสนอ 
395.00 บาท

ร้านบางแสนแก๊ส / ราคาท่ีเสนอ 
395.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062050037 27/5/2019

635 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ (กระดาษสต๊ิกเกอร์ 
PP 36 น้ิว 2 ม้วน, หมึกพิมพ์ Hp Designjet 
T1300 สีด า 1 , สีฟ้า 1 ) เงินบริจาค-โครงการร่วม
ใจลดขยะ - กิจกรรมเดินรณรงค์ฯ

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 10,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 10,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050004 5/1/2019

636 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (หมึกพิมพ์ HP 
Officejet 7110 ฟ้า, แดง, เหลือง,ด า @ 2 กล่อง 
รวม 8 กล่อง) จัดท าเอกสารGreen office - 
ส านักงาน

7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 7,900.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 7,900.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050003 5/1/2019

637 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง  / 
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง  /
 ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050009 5/1/2019

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

638 วัสดุการเกษตร  3 รายการ (อาหารสัตว์น้ า-ปลา
สีกุน 250 กก, หอยแครง 220 กก, กุ้ง 20 กก) 
เงินบริจาค-อาหารปลา

28,400.00 28,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาท่ี
เสนอ  23,150.00 บาท

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาท่ี
เสนอ  23,150.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050007 5/1/2019

639 วัสดุการเกษตร 10 รายการ (ตัวอย่างสัตว์น้ า-ปลา
สลิดทะเลแถบ,ปลาสลิดทะเลจุดขาว,ปลาข้ีเหม็น
,ปลาวัวสามเขา,ปลากดทะเล,ปลากะรังป๊อด,ปลา
ตะกรับจุด,ปลากะพงหัวโปง,ปลามโหรี,ปลาผีเส้ือ
ครีบจุด รวม 30 ตัว) เงินบริจาค-AQU. ตู้ E-1, E-7

850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง คุณนาวิก  กล่อมประเสริฐ  /ราคาท่ี
เสนอ 850.00 บาท

คุณนาวิก  กล่อมประเสริฐ  /ราคาท่ี
เสนอ 850.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050006 5/1/2019

640 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ (หอยแครง 21 
กก, กุ้ง 1 กก.) เงินบริจาค-อาหารปลา

3,980.00 3,980.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ราคาท่ีเสนอ 
3,980.00 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ราคาท่ีเสนอ 
3,980.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050008 5/1/2019

641 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จ านวน 3 เท่ียว
 (เงินบริจาค-AQU.)

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์/ราคาท่ี
เสนอ 9,900.00  บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์/ราคาท่ี
เสนอ 9,900.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050005 5/1/2019

642 จ้างเปล่ียน Phase Protector ตู้ควบคุมเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 งาน (ย่ีห้อ Volvo 
1030GE-7440-009-00002/39)

8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญวลัยพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ 8,110.60 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญวลัยพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ 8,110.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050014 5/2/2019

643 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ (หลอด LED
 20 w.  15 หลอด, LED 3 W  10 หลอด) ห้อง
คอมพิวเตอร์,ห้องแพลงก์ตอนสัตว์, ตู้ปลาน้ าลึก

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ  3,400.00 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ  3,400.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050011 5/2/2019

644 วัสดุการเกษตร (อาร์ทีเมีย จ านวน 10 กิโลกรัม) 
เพาะเล้ียง

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม/ราคาท่ีเสนอ  
1,080.00 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม/ราคาท่ีเสนอ  
1,080.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050010 5/2/2019

645 จ้างท าแท่นวางเคร่ืองสูบน้ าเค็มขนาด 3 น้ิว พร้อม
ติดต้ัง  ท าจากเหล็กฉาก ประกอบแล้ว มีขนาด 
38x93 ซม. - ชะอ า

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงกลึงเอกชัย/ราคาท่ีเสนอ 
6,000.00 บาท

โรงกลึงเอกชัย/ราคาท่ีเสนอ 
6,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050024 5/3/2019

646 จ้างพิมพ์ไวน่ิว ขนาด 1x3 เมตร พับขอบกาว ตีตา
ไก่  จ านวน 2 ป้าย จ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม รับ
ปริญญา(ร้านค้า)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 1,498.00
 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
1,498.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050023 5/3/2019

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

647 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จ านวน 3 เท่ียว
 (เงินบริจาค-AQU.)

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์/ราคาท่ี
เสนอ 9,900.00  บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์/ราคาท่ี
เสนอ 9,900.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050022 5/3/2019

648 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จ านวน 3 เท่ียว
 (เงินบริจาค-AQU.)

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์/ราคาท่ี
เสนอ 9,900.00  บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์/ราคาท่ี
เสนอ 9,900.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050025 5/7/2019

649 น้ ามันเช้ือเพลิง-แก๊สโซฮอล์ 91  จ านวน 20 ลิตร 
(แสมสาร-ใช้ในการเคร่ืองยนต์เบนซิน ส าหรับหมุน
เคร่ืองป๊ัมอากาศ เวลาไฟดับ)

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันสวัสดิการ กอง
การบินทหารเรือ/ราคาท่ีเสนอ  
578.80 บาท

สถานีบริการน้ ามันสวัสดิการ กอง
การบินทหารเรือ/ราคาท่ีเสนอ  
578.80 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050038 5/8/2019

650 วัสดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน จ านวน 3 รายการ 
(น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 , ดีเซลหมุนเร็ว,น้ ามันเคร่ือง
 2T คาสตรอล ) - ชะอ า

5,650.00 5,650.00 เฉพาะเจาะจง ธนาการออยล์/ราคาท่ีเสนอ 
5,650.00 บาท

ธนาการออยล์/ราคาท่ีเสนอ 
5,650.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050040 5/8/2019

651 วัสดุการเกษตร - ปลาข้างเหลือง จ านวน 225 
กิโลกรัม - ชะอ า

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ครัวป้าเฉลียว/ราคาท่ีเสนอ  
4,500.00 บาท

ครัวป้าเฉลียว/ราคาท่ีเสนอ  
4,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050041 5/8/2019

652 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ (อาหารสัตว์น้ า-
กุ้งสด 46 กก. ปลาข้างเหลือง 9 กก.- แสมสาร)

7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมชาย  รุ่งแสง/ ราคาท่ีเสนอ 
7,900.00 บาท

คุณสมชาย  รุ่งแสง/ ราคาท่ีเสนอ 
7,900.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050039 5/8/2019

653 วัสดุการเกษตร  จ านวน 1 รายการ (ตัวอย่างสัตว์
น้ า-ปลาฉลามหูด า 5 ตัว) ตู้ G-3 เงินบบริจาค-AQU.

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนภดล  หอมกล่ิน/ราคาท่ีเสนอ 
12,500.00 บาท

นายนภดล  หอมกล่ิน/ราคาท่ีเสนอ
 12,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050032 5/8/2019

654 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จ านวน 2 เท่ียว
 (เงินบริจาค-AQU.)

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์/ราคาท่ี
เสนอ 6,600.00  บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์/ราคาท่ี
เสนอ 6,600.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050045 5/10/2019

655 วัสดุการเกษตร  4 รายการ (ตัวอย่างสัตว์น้ า - ปลา
ม้าน้ า ญ 15 ตัว, ก. 21 ตัว, ล 2 ตัว, ปลาม้าน้ า
หนาม ล. 2 ตัว รวม 40 ตัว) ตู้ E-9 (เงินบริจาค-
AQU.)

3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง คุณอ าพล  เทียนเงิน/ราคาท่ีเสนอ 
3,420.00 บาท

คุณอ าพล  เทียนเงิน/ราคาท่ีเสนอ 
3,420.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050046 5/10/2019

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

656 วัสดุการเกษตร - ตัวอย่างสัตว์น้ า 14 รายการ 
(ปลากะพงหัวโปง, ข้ีเหม็น, กะพรงลีซี, ใบปอ, 
กะรังป๊อด, ผีเส้ือครีบจุด, วัวหางพัด, วัวสามเขา, 
กะพงข้างปาน,มโหรี, สลิดทะเลแถบ,สลิดทะเลจุด
ขาว รวม 33 ตัว) ตู้ E-1,E-7 เงินบริจาค-AQU.

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง คุณนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ราคาท่ี
เสนอ 1,225.00 บาท

คุณนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ราคาท่ี
เสนอ 1,225.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050047 5/10/2019

657 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จ านวน 2 เท่ียว
 (เงินบริจาค-AQU.)

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์/ราคาท่ี
เสนอ 6,600.00  บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์/ราคาท่ี
เสนอ 6,600.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050049 13/5/2019

658 วัสดุส านักงาน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร 80
 แกรม A4 Idea Green จ านวน 100 รีม-เข้าสต๊อก)

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 10,272.00 
บาท

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 10,272.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050057 13/5/2019

659 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง-แบตเตอร่ี N-80 จ านวน
 1 ลูก ใส่รถตู้ นค 2275 ชบ.

3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินไทย1 /ราคาท่ีเสนอ  
3,250.00 บาท

ร้านสินไทย1 /ราคาท่ีเสนอ  
3,250.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050058 13/5/2019

660 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 งาน 
ห้องบริการวิชาการ -161 (ซ่อมรอยร่ัว
เคร่ืองปรับอากาศ, มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน1ลูก)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแอร์  /ราคาท่ีเสนอ  
4,500.00 บาท

ร้านรุ่งแอร์  /ราคาท่ีเสนอ  
4,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050060 13/5/2019

661 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม รถยนต์กระบะ Vigo 
ทะเบียน กม 280 ชลบุรี ครบการใช้งานระยะทาง 
380,000 กม. เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและเปล่ียน
อุปกรณ์ท่ีช ารุด 
(2320-001-0002/48-5203002010005)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ
 / ราคาท่ีเสนอ  5,594.01 บาท

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ
 / ราคาท่ีเสนอ  5,594.01 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050056 13/5/2019

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

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ 9,900.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050083 21/5/2019

663 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 1 รายการ 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง คุณเอ้ือมเดือน  แสงสัตยา/ราคาท่ี
เสนอ 1,950.00 บาท

คุณเอ้ือมเดือน  แสงสัตยา/ราคาท่ี
เสนอ 1,950.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050084 21/5/2019

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

664 วัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองโทรสาร) จ านวน 1 
รายการ

1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 1,450.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 1,450.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050085 21/5/2019

665 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีเสนอ 
348.00 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีเสนอ 
348.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050086 21/5/2019

666 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาท่ีเสนอ 
2,236.00 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาท่ีเสนอ
 2,236.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050088 21/5/2019

667 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองพิมพ์) จ านวน 3 
รายการ

7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 7,100.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 7,100.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050091 22/5/2019

668 วัสดุจัดท าโครงการร่วมใจลดขยะทะเลรวมพลัง
รักษ์ส่ิงแวดล้อม(โมเดลสัตว์) จ านวน 23 รายการ
(ตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้าง ดังแนบ)

14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 12,995.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 12,995.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050092 22/5/2019

669 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา(ป้ายอ้ิงค์เจ็ท)  จ านวน 1
รายการ

9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
9,148.50  บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
9,148.50  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050090 22/5/2019

670 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 924.00 924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร
สีสันอควาเรียม
/ราคาท่ีเสนอ 924.00 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร
สีสันอควาเรียม
/ราคาท่ีเสนอ 924.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050097 23/5/2019

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

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ 9,900.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050096 23/5/2019

672 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 8 รายการ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง คุณอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ
 2,200.00 บาท

คุณอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ
 2,200.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050098 23/5/2019

673 วัสดุส านักงาน(ผ้าสีม่วง) จ านวน 2 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ียบ เพลินพรรณ /ราคาท่ีเสนอ
 4,248.00 บาท

ร้านเจ๊ียบ เพลินพรรณ /ราคาท่ี
เสนอ 4,248.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050107 24/5/2019

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

674 วัสดุจัดท านิทรรศการ(โมเดลสัตว์) จ านวน 9 
รายการ ''ตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้าง ดังแนบ''

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณรัฐธิกา  บุญวาสนา,ร้านลุงหร่ัง
,ตนแซ่เตียว,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ , 
ร้านจานชามบางแสน/ราคาท่ีเสนอ 
1,490.00  บาท

คุณรัฐธิกา  บุญวาสนา,ร้านลุงหร่ัง
,ตนแซ่เตียว,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ , 
ร้านจานชามบางแสน/ราคาท่ีเสนอ
 1,490.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050106 24/5/2019

675 วัสดุคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ) 
จ านวน 1 รายการ

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 1,700.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 1,700.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050101 24/5/2019

676 วัสดุโฆษณา  จ านวน 2 รายการ(รณรงค์ขยะทะเล) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์/ราคาท่ี
เสนอ 9,000.00 บาท

ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์/ราคาท่ี
เสนอ 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050109 24/5/2019

677 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว. พานิช   ,บ้าน
ดอกไม้/ราคาท่ีเสนอ 1,905.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว. พานิช   ,บ้าน
ดอกไม้/ราคาท่ีเสนอ 1,905.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050108 24/5/2019

678 วัสดุโฆษณา(อ้ิงค์เจ็ท) พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 
รายการ

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีน อาร์ต/ราคาท่ีเสนอ 
2,400.00 บาท

ร้านกรีน อาร์ต/ราคาท่ีเสนอ 
2,400.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050105 24/5/2019

679 ภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
 พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จ านวน 1 
รายการ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีน อาร์ต/ราคาท่ีเสนอ  
3,500.00 บาท

ร้านกรีน อาร์ต/ราคาท่ีเสนอ  
3,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050102 24/5/2019

680 วัสดุโฆษณา(ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ขยะทะเล) 
 จ านวน 4 รายการ

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์/ราคาท่ี
เสนอ 8,800.00 บาท

ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์/ราคาท่ี
เสนอ 8,800.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050100 24/5/2019

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

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ 6,600.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050116 27/5/2019

682 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 
เท่ีนว

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ 6,600.00 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ 6,600.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062050121 29/5/2019

683 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050003 1/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

684 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050032 1/5/2562

685 ขออนุมัติค่าบริการตรวจการนอนหลับแบบ Sleep
 Test แบบ PSG ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050007 1/5/2562

686 ขออนุมัติค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุ
จัดกิจกรรม ส าหรับโครงการชมรมเบาหวาน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050018 1/5/2562

687 จ้างซ่อมลิฟท์ 45,068.40 45,068.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050056 1/5/2562

688 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050029 1/5/2562

689 ซ้ือน้ ายาซักผ้า 5 ชนิด 32,121.40 32,121.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050020 1/5/2562

690 ซ้ือผงซักฟอก น้ ายาปรับผ้านุ่ม 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050023 1/5/2562

691 ซ้ือยา Acetazolamide 250 mg tab (Diamox) 
จ านวน 20 กล่อง,Hydrocortisone 100 mg inj 
จ านวน 20 กล่อง,Thiopental 1000 mg inj 
(Pentothal) จ านวน 20 vial

15,784.60 15,784.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050037 1/5/2562

692 ซ้ือยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 
t/tube จ านวน 600 หลอด

85,386.00 85,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050034 1/5/2562

693 ซ้ือยา Albumin 20% 50 ml (Albumin 
20TRCS) จ านวน 50 vial

51,400.00 51,400.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 
สภากาชาดไทย

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050004 1/5/2562

694 ซ้ือยา Amoxycillin 500 mg cap (GPO Mox) 
จ านวน 100 กล่อง

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050002 1/5/2562

695 ซ้ือยา Cetirizine 1 mg/ml 60 ml syr (Zymed)
 จ านวน 500 ขวด

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050036 1/5/2562

696 ซ้ือยา Cetirizine 10 mg tab (Alerest) จ านวน 
200 กล่อง

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050041 1/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

697 ซ้ือยา Ciprofloxacin 500 mg tab (Poli 
Cifloxin) จ านวน 100 กล่อง , Flunarizine 5 mg 
(Poli-flunarin) จ านวน 20 กล่อง

23,500.00 23,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050053 1/5/2562

698 ซ้ือยา DOPAmine 250 mg/10 ml inj (Inopin 
250) จ านวน 20 กล่อง , CefTRlaxone 250 mg 
inj (Cef 3) จ านวน 200 vial

8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050039 1/5/2562

699 ซ้ือยา DicloXACillin 62.5 mg/5 ml sy (U 
diclox) จ านวน 200 ขวด

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050035 1/5/2562

700 ซ้ือยา Doxazosin 4 mg (CARDOXA) จ านวน 
500 กล่อง

32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050033 1/5/2562

701 ซ้ือยา Escitalopram 10 mg tab (Esidep 10) 
จ านวน 100 กล่อง , Potassium Cl 500 mg (6.6
 mEq) tab (Enpott) จ านวน 50 ขวด

56,389.00 56,389.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050015 1/5/2562

702 ซ้ือยา Fenofibric acid 135 mg cap (Trilipix) 
จ านวน 200 กล่อง

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050052 1/5/2562

703 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050044 1/5/2562

704 ซ้ือยา Glycopyrronium Br 50 mcg breezhaler
 (Seebri) จ านวน 100 กล่อง

88,596.00 88,596.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050016 1/5/2562

705 ซ้ือยา Griseofulvin 500 mg จ านวน 10 กล่อง , 
Bisacodyl 5 mg tab จ านวน 20 กล่อง

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050014 1/5/2562

706 ซ้ือยา HEPArin 5000 iu/ml inj 5 ml 
(Hepamax) จ านวน 30 กล่อง

86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050031 1/5/2562

707 ซ้ือยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml inj 
(Hyalgan) จ านวน 40 ไซร้ิง

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050017 1/5/2562

708 ซ้ือยา LeuPROrelin 3.75 mg inj (Enantone) 
จ านวน 20 vial

99,916.60 99,916.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050012 1/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

709 ซ้ือยา Levofloxacin $250 mg/50 ml inj 
(CRAvit) จ านวน 300 vial

57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050010 1/5/2562

710 ซ้ือยา MTV syr 60 ml (BODIVITIN syrup) 
จ านวน 150 ขวด

2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050055 1/5/2562

711 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 5 ml จ านวน 200 กล่อง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050046 1/5/2562

712 ซ้ือยา Piperacillin4 + Tazobactam 0.5 g inj 
(Tazocin) จ านวน 35 กล่อง

44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050011 1/5/2562

713 ซ้ือยา Potassium iodide 450 g จ านวน 1 กระปุก 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050054 1/5/2562

714 ซ้ือยา SODium chloride 3% 500 ml (NaCl) 
จ านวน 100 ขวด

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
 จ ากัด (มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050009 1/5/2562

715 ซ้ือยา Silver sulfadiazi 1% cream 25 gm 
(Silvex) จ านวน 300 หลอด

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050038 1/5/2562

716 ซ้ือยา Valsartan 160 + AMLodipine 5 mg tab 
(Dafiro) จ านวน 400 กล่อง

79,608.00 79,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050013 1/5/2562

717 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

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050042 1/5/2562

718 ซ้ือยา จ านวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ 42,682.00 42,682.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050005 1/5/2562

719 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 ชนิด 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050019 1/5/2562

720 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 23 ชนิด 77,960.00 77,960.00 ตกลงราคา อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050043 1/5/2562

721 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย
ติดเช้ือและขยะอันตราย ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2562

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล 
เฮลท์แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล 
เฮลท์แคร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050006 1/5/2562

722 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,660.00 13,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050069 2/5/2562

723 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062040358 2/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

724 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050070 2/5/2562

725 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 92,104.00 92,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050071 2/5/2562

726 ซ้ือออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 87,682.59 87,682.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050064 2/5/2562

727 ซ้ือกระดาษบันทึกผลส าหรับเคร่ือง EKG 29,000.00 29,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050062 2/5/2562

728 ซ้ือกระดาษบันทึกผลส าหรับเคร่ืองวัดความดัน 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา บริษัท ทัช อิน เทค จ ากัด บริษัท ทัช อิน เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050063 2/5/2562

729 ซ้ือถังขยะขนาด 10 ลิตร (แบบเหยียบ) 10,272.00 10,272.00 ตกลงราคา บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050057 2/5/2562

730 ซ้ือยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml
 จ านวน 56 ถุง

44,296.00 44,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050065 2/5/2562

731 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนมีนาคม 2562

526,448.00 526,448.00 คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050068 2/5/2562

732 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050075 3/5/2562

733 ขออนุมัติจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2562

99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050074 3/5/2562

734 ซ้ือยา Ranitidine 50 mg/2 ml inj (Zantidon) 
จ านวน 100 กล่อง , CeFOtaxime 1 gm 
(Claraxim) จ านวน 4 กล่อง

6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050072 3/5/2562

735 ซ้ือยา Abiraterone acetate 500 mg tab 
(Zytiga) จ านวน 1 กล่อง

33,999.25 33,999.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050073 3/5/2562

736 จ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050076 3/5/2562

737 ขอซ้ือ AC PERFPRMA STRIP 100 II จ านวน 50 
BOX

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050096 7/5/2562

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

738 ซ้ือหม้อต้มแผ่นประคบร้อน 95,000.00 95,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล 
อิควิปเมนท์ จ ากัด

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล 
อิควิปเมนท์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050089 7/5/2562

739 ขอซ้ือ EASIFIX COHESIVE LF 2.5 CM*4M 
จ านวน 1000 Roll / 100 กล่อง

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050080 7/5/2562

740 ขอซ้ือ IV Solution Administration Set  จ านวน 
 500 ช้ิน

29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050094 7/5/2562

741 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050098 7/5/2562

742 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050097 7/5/2562

743 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 31,886.00 31,886.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050095 7/5/2562

744 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 43,950.00 43,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050090 7/5/2562

745 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 53,082.70 53,082.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050092 7/5/2562

746 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทยื 58,800.00 58,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050116 7/5/2562

747 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050133 7/5/2562

748 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050131 7/5/2562

749 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050124 7/5/2562

750 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050125 7/5/2562

751 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050109 7/5/2562

752 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050115 7/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

753 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,780.00 32,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
 (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050134 7/5/2562

754 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050130 7/5/2562

755 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 38,300.00 38,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050120 7/5/2562

756 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 40,800.00 40,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050118 7/5/2562

757 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050128 7/5/2562

758 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050107 7/5/2562

759 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050113 7/5/2562

760 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 72,600.00 72,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050111 7/5/2562

761 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562

350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050086 7/5/2562

762 ซ้ือชุดออกก าลังกายดดยวิธีการแขวนและพยุง 
แบบพิเศษ

46,200.00 46,200.00 ตกลงราคา บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050091 7/5/2562

763 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

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050085 7/5/2562

764 ซ้ือยา Acetylcysteine 100 mg sachet 
(Mysoven) จ านวน 300 กล่อง

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050122 7/5/2562

765 ซ้ือยา Allopurinol 100 mg (AlloPurinol) 
จ านวน 50 กล่อง

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050106 7/5/2562

766 ซ้ือยา Aspirin 81 mg (B-Aspirin) จ านวน 100 
กล่อง , Clobetasol pro 0.05% cream 5 gm 
(P-Vate) จ านวน 100 หลอด

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอรา
ทอรีส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050108 7/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

767 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050117 7/5/2562

768 ซ้ือยา CAPD 10 (15%Low Cal) เหลือง 2000 ml
 จ านวน 200 ถุง

28,400.00 28,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050083 7/5/2562

769 ซ้ือยา Chlorhexidine (SMW) 120 mg/100 ml 
180 ml (B mouthwash) จ านวน 500 ขวด , 
FluOXEtine 20 mg จ านวน 100 กล่อง , 
Vitamin B complex tab (B CO-ED) จ านวน 50
 box

28,194.50 28,194.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050104 7/5/2562

770 ซ้ือยา Chlorpheniramine 10 mg/ml inj (CPM)
 จ านวน 2000 amp , Ouinine HCl 600 mg/2 
ml inj จ านวน 50 amp

4,886.50 4,886.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050100 7/5/2562

771 ซ้ือยา D 5 W 100 ml จ านวน 1000 ถุง , N.S.S. 
0.9% 100 ml จ านวน 5000 ถุง

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050110 7/5/2562

772 ซ้ือยา Desflurane 240 mL (Suprane) จ านวน 
15 ขวด

83,861.25 83,861.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050119 7/5/2562

773 ซ้ือยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess 10) 
จ านวน 5 box

89,933.50 89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050143 7/5/2562

774 ซ้ือยา Empagliflozin 10 mg tab (Jardiance) 
จ านวน 60 กล่อง

80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050105 7/5/2562

775 ซ้ือยา Ensure 850 gm จ านวน 200 กระป๋อง 81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050129 7/5/2562

776 ซ้ือยา Eperisone HCl 50 mg tab (Myonal) 
จ านวน 45 Pack

95,818.50 95,818.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050150 7/5/2562

777 ซ้ือยา Erythromycin stearate 250 mg tab 
(Rintacin tab) จ านวน 1 กล่อง , Co 
trimoxazole tab $400+T80mg (SQUARE) 
จ านวน 20 กล่อง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050145 7/5/2562

778 ซ้ือยา Fluorometholone 0.1% e.d 5 ml 
(Flarex) จ านวน 60 ขวด

4,429.80 4,429.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050102 7/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

779 ซ้ือยา Gliciazide MR 60 mg tab (Diamicron 
MR) จ านวน 300 กล่อง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050149 7/5/2562

780 ซ้ือยา Haloperidol 5 mg/1 ml inj (Haridol) 
จ านวน 1 กล่อง , Dexamethasone 4 mg/ml inj
 (DEXASONE) จ านวน 20 กล่อง

5,826.00 5,826.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050126 7/5/2562

781 ซ้ือยา Ketorolac 30 mg/1 ml inj (Ketolac) 
จ านวน 30 กล่อง

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม 
จ ากัด

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050138 7/5/2562

782 ซ้ือยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จ านวน 
350 กล่อง

97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050146 7/5/2562

783 ซ้ือยา Macrogol 4000 pwd 137.155 gm 
(Niflec) จ านวน 100 ซอง

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050136 7/5/2562

784 ซ้ือยา Octreotide 100 mcg/1 ml inj (Octride)
 จ านวน 300 amp

54,900.00 54,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050112 7/5/2562

785 ซ้ือยา Omeprazole 40 mg inj (Zefxon) จ านวน
 500 vial

26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050099 7/5/2562

786 ซ้ือยา Penicillin G Sodium 5 mu inj (Pen G 5
 mu) จ านวน 200 vial

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050114 7/5/2562

787 ซ้ือยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml 
(Prevnar) จ านวน 20 dose

41,387.60 41,387.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050140 7/5/2562

788 ซ้ือยา Seretide $50+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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050148 7/5/2562

789 ซ้ือยา Sertraline 50 mg tab (SerLiFt) จ านวน 
500 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050135 7/5/2562

790 ซ้ือยา Sodium chloride 15% 100 ml (U 
Enema) จ านวน 2000 ขวด

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050123 7/5/2562

791 ซ้ือยา TPN Voluven inj 500 ml (HydroxyE 
Starch6%) จ านวน 30 ถุง

10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050132 7/5/2562

792 ซ้ือยา Tamoxifen 20 mg tab (Novofen) 
จ านวน 50 กล่อง

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050142 7/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

793 ซ้ือยา Teevir tab (TDF300+EFV600+Emtri200)
 จ านวน 60 ขวด

59,400.00 59,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050081 7/5/2562

794 ซ้ือยา Terbutaline 0.5 mg/1 ml inj (Baltic) 
จ านวน 10 กล่อง

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050141 7/5/2562

795 ซ้ือยา Venlafaxine 75 mg cap (Valosine SR) 
จ านวน 100 กล่อง

43,228.00 43,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050137 7/5/2562

796 ซ้ือยา Vincristine 2 mg/2 ml inj (V.C.S.) 
จ านวน 10 vial , Doxorubicin 50 mg/25 ml inj
 (Doxorubicin) จ านวน 20 vial

7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050103 7/5/2562

797 ซ้ือยา Zoledronic acid 5 mg/100 ml inj 
(Aclasta) จ านวน 7 vial

88,142.32 88,142.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050101 7/5/2562

798 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,000.00 27,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050088 7/5/2562

799 ขอซ้ือ CONTROL SUCTION #14 จ านวน 5000 
เส้น

57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050087 7/5/2562

800 Aniosyme DLM-maxi-5 litr (ล้างเคร่ืองมือสโคป)
 จ านวน 5 แกลลอน

18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050155 8/5/2562

801 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050168 8/5/2562

802 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050177 8/5/2562

803 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,895.00 27,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050178 8/5/2562

804 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 67,624.00 67,624.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050179 8/5/2562

805 ขอซ้ือสาย CAT5e 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050181 8/5/2562

806 ขอซ้ือหัว RJ45 ส าหรับสายแลน 2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050180 8/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

807 ขอซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ส าหรับอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050182 8/5/2562

808 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณแบบ
 Access Switch OS6350-48 และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 จ านวน 2 ชุด

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050163 8/5/2562

809 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 10 เคร่ือง 97,908.00 97,908.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จ ากัด บริษัท ออดิเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050156 8/5/2562

810 ซ้ือกล่องรับสัญญาณทีวี 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ธนาดล ธนาดล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050161 8/5/2562

811 ซ้ือยา AMlodipine 10+ATorv 20 tab (CAduEt)
 จ านวน 200 กล่อง

91,164.00 91,164.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050152 8/5/2562

812 ซ้ือยา OlmeSARtan med 20 mg tab 
(OlmeTEC) จ านวน 200 กล่อง

81,534.00 81,534.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050154 8/5/2562

813 ซ้ือยา Rosuvastatin 10 mg tab (Vivacor) 
จ านวน 200 กล่อง

91,378.00 91,378.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050151 8/5/2562

814 ซ้ือยา WARFarin 3 mg ฟ้า (Orfarin) จ านวน 50 
กล่อง , WARFarin 5 mg ชมพู (Orfarin) จ านวน 
50 กล่อง

36,647.50 36,647.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ ากัด บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050153 8/5/2562

815 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 ชนิด 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050164 8/5/2562

817 ซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 1 เคร่ือง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050158 8/5/2562

818 ซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 10 เคร่ือง 92,669.97 92,669.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050157 8/5/2562

819 ขออนุมัติซ้ือ EZ BAG II (ถุงบรรจุอาหารทางสาย) 
จ านวน 8,000 ใบ

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050203 10/5/2562

820 จ้างรถเอกซเรย์เคล่ือนท่ีด้วยระบบดิจิตอลพร้อม
บาร์โค๊ด ในวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562

167,025.00 167,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050188 10/5/2562

821 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 147,660.00 147,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050193 10/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

822 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 448,276.50 448,276.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050192 10/5/2562

823 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 260,000.00 260,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050187 10/5/2562

824 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 424,000.00 424,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050190 10/5/2562

825 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 447,795.00 447,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050185 10/5/2562

826 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 255,730.00 255,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050184 10/5/2562

827 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050212 13/5/2562

828 อ๊อกซิเจนชนิดท่อ 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050210 13/5/2562

829 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 96,036.00 96,036.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050206 13/5/2562

830 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050216 13/5/2562

831 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050215 13/5/2562

832 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 44,140.00 44,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050222 13/5/2562

833 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 68,200.00 68,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050220 13/5/2562

834 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050221 13/5/2562

835 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050223 13/5/2562

836 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050218 13/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

837 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 84,850.00 84,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050219 13/5/2562

838 ขอซ่อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050204 13/5/2562

839 ซ้ือยา Augmentin E.S. sus (A600+C42.9/5ml)
 70 ml (Cavumox) จ านวน 100 ขวด , 
Meloxicam 7.5 mg tab (Melox) จ านวน 50 
กล่อง

41,569.50 41,569.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050227 13/5/2562

840 ซ้ือยา D 5 S/2 500 ml จ านวน 240 ถุง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050226 13/5/2562

841 ซ้ือยา Desmopressin 4 mcg/1 ml inj (Minirin)
 จ านวน 2 กล่อง

4,979.78 4,979.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050225 13/5/2562

842 ซ้ือยา Filgrastim 300 mcg inj (Neutromax) 
จ านวน 50 amp

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050207 13/5/2562

843 ซ้ือยา Lithium carbonate 300 mg cap 
(Licarb) จ านวน 5 กล่อง

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050217 13/5/2562

844 ซ้ือยา Prednisolone 5 mg tab (Predsomed) 
จ านวน 50 กล่อง

17,494.50 17,494.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050208 13/5/2562

845 ซ้ือยา Propanolol 10 mg tab (Betalol) จ านวน
 30 กล่อง , Polidocanol 1% 2 ml inj 
(Aethoxyskierol) จ านวน 4 กล่อง

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050224 13/5/2562

846 ซ้ือยา Risperidone 2 mg tab (Neuris) จ านวน 
20 กล่อง

26,600.00 26,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050228 13/5/2562

847 ซ้ือยา Timolol 0.5% e.d 5 ml (Timodrop) 
จ านวน 500 ขวด

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050230 13/5/2562

848 ซ้ือยา มะขามป้อม (ยาแก้ไอ) 120 ml จ านวน 
1000 ขวด

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050213 13/5/2562

849 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050209 13/5/2562

850 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050205 13/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

851 ขอซ้ือ Microlaryngeal tube 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050234 14/5/2562

852 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 338,120.00 338,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050231 14/5/2562

853 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 7,607.70 7,607.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050247 14/5/2562

854 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกายเมดไลน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกายเมดไลน์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050249 14/5/2562

855 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 42,600.00 42,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050245 14/5/2562

856 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาชุดแปลงสัญญาณ
เอกซเรย์ เป็นภาพดิจิตอล ย่ีห้อ KONICA 
MINALTA รุ่น REGIUS 210/REGIUS 
110HQ/AERO DR Wireless ผลิตภัณฑ์ประเทศ
ญ่ีปุ่น รายการ Cassette with plate size 14x17
 จ านวน 2 แผ่น

130,647.00 130,647.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050246 14/5/2562

857 จ้างท าผ้า 2 รายการ 26,643.00 26,643.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050254 14/5/2562

858 ซ้ือ Renalin 100 Cold Sterilant จ านวน 3 
แกลลอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050241 14/5/2562

859 ซ้ือ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จ านวน 
765 แกลลอน

99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050238 14/5/2562

860 ซ้ือ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จ านวน 
765 แกลลอน

99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050243 14/5/2562

861 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

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050240 14/5/2562

862 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

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050242 14/5/2562

863 ซ้ือ Steri Gas EO 22,277.40 22,277.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050251 14/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

864 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ 11,500.00 11,500.00 ตกลงราคา บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050248 14/5/2562

865 ซ้ือน้ ายาล้างวัสดุ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,063.00 33,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050250 14/5/2562

866 ซ้ือยา Liquid nutrition 2.0 kcal/ml 237 ml 
(Nepro) จ านวน 48 กล่อง

4,468.32 4,468.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050233 14/5/2562

867 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณดี  ชะโรจน์บวร นางวรรณดี  ชะโรจน์บวร คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050255 14/5/2562

868 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 ชนิด 3,650.00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050253 14/5/2562

869 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3ชนิด 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050256 14/5/2562

870 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ 2 รายการ 24,500.00 24,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050244 14/5/2562

871 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 140,705.00 140,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050232 14/5/2562

872 ขอซ้ือท่อช่วยหายใจชนิดมีขดลวดมีคัฟ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050235 14/5/2562

873 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 29,476.00 29,476.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050257 15/5/2562

874 ซ้ือยา Tafluprost ed 15 micrograms/ml 
(Taflotan-S) จ านวน 50 กล่อง

27,900.25 27,900.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050276 15/5/2562

875 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050264 15/5/2562

876 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050269 15/5/2562

877 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050265 15/5/2562

878 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,750.00 13,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050270 15/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

879 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,620.00 27,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050268 15/5/2562

880 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,895.00 27,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050267 15/5/2562

881 ขออนุมัติซ้ือ Vascular closure device 5F 
จ านวน 5 ช้ิน

34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050260 15/5/2562

882 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050261 15/5/2562

883 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ 3 รายการ 22,200.00 22,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050259 15/5/2562

884 ซ้ือยา BethaNEchlo 10 mg (Ucholine) จ านวน
 100 กล่อง

69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050273 15/5/2562

885 ซ้ือยา BroMhexine 8 mg tab (Cohexine) 
จ านวน 100 กล่อง

14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050284 15/5/2562

886 ซ้ือยา D 10 S/2 1000 ml จ านวน 120 ถุง , 
Acetar 1000 ml (A.N.B) จ านว 400 ถุง

21,800.00 21,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050275 15/5/2562

887 ซ้ือยา Gaviscon liq 150 ml จ านวน 600 ขวด 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050283 15/5/2562

888 ซ้ือยา HydroCHLorothiazide 25 mg tab 
(HCTZ)(TO) จ านวน 30 กล่อง , Cephalexin 125
 mg/5 ml syr 60 ml (ToFlex) จ านวน 100 ขวด

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
จ ากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050281 15/5/2562

889 ซ้ือยา Latanoprost 0.005 mg/mL 2.5 mL 
(Lanotan) จ านวน 100 กล่อง

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050278 15/5/2562

890 ซ้ือยา Ranolazine 500 mg tab (Ranexa) 
จ านวน 50 กล่อง

83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050279 15/5/2562

891 ซ้ือยา Sodium BiCarbonate 300 mg tab 
(SoDAmint) จ านวน 100 ขวด

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050282 15/5/2562

892 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050266 15/5/2562

หนา้ 79



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

893 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

428,970.00 428,970.00 คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050290 16/5/2562

894 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 33,700.00 33,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050291 16/5/2562

895 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050296 17/5/2562

896 ซ้ือยา PHENYToin sod 100 mg cap (Dilantin) 
จ านวน 100 ขวด

32,956.00 32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050313 17/5/2562

897 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 46,200.00 46,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050293 17/5/2562

898 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050292 17/5/2562

899 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 89,520.00 89,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050297 17/5/2562

900 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางกาารแพทย์ 65,200.00 65,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050294 17/5/2562

901 ค่าบริการสลายน่ิว 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050298 17/5/2562

902 ค่าบริการสลายน่ิว 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050299 17/5/2562

903 ซ้ือยา Alendron 70+VitD56 (FosamaxPlus) 
จ านวน 300 กล่อง

98,547.00 98,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050304 17/5/2562

904 ซ้ือยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml
 จ านวน 56 ถุง

44,296.00 44,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050300 17/5/2562

905 ซ้ือยา Calcitonin spray 200 iu/d 14d 
(Mycalcitonin) จ านวน 30 ขวด

31,297.50 31,297.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050312 17/5/2562

906 ซ้ือยา Chlorhexidine 4% 500 ml Sdrub (AS) 
จ านวน 400 ขวด , Betamethasone cream 
0.1% 5 gm (Betameth) จ านวน 300 หลอด

54,568.00 54,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอรา
ทอรีส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050305 17/5/2562

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

907 ซ้ือยา Clotrimazole 1% cream 5 gm 
(Taraten) จ านวน 1000 หลอด

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050302 17/5/2562

908 ซ้ือยา DIGOxin 0.25 mg tab (LANoxin) จ านวน
 3 ขวด

2,584.05 2,584.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050314 17/5/2562

909 ซ้ือยา Gabapentin 300 mg cap (Beriontin) 
จ านวน 350 กล่อง

98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050308 17/5/2562

910 ซ้ือยา Lubricate Gel 5 gm (KY/SteriGel) 
จ านวน 5000 ซอง

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050306 17/5/2562

911 ซ้ือยา M. Tussis (Brown mixt) 180 ml (GPO) 
จ านวน 2000 ขวด

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050311 17/5/2562

912 ซ้ือยา MetFORmin 500 mg tab (Glucolvte) 
จ านวน 750 กล่อง

93,750.00 93,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050310 17/5/2562

913 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050295 17/5/2562

914 ขอซ้ือ EXTENSION T CONNECTER จ านวน 50 
กล่อง

37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050335 21/5/2562

915 ซ้ือยา Weter for injection 100 ml จ านวน 
1000 ถุง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050364 21/5/2562

916 ขอซ้ือ Mask N 95 (20PCS/BOX) จ านวน 20 BOX 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050344 21/5/2562

917 ขอซ้ือผ้าซับโลหิตชนิดปลอดเช้ือ ขนาด 18*18*8 
ช้ัน (5ช้ิน/แพ็ค) จ านวน 200 แพ็ค

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050343 21/5/2562

918 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050337 21/5/2562

919 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 21,186.00 21,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050318 21/5/2562

920 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050333 21/5/2562

921 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 
รายการ

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050340 21/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1.Blosson powder free Surgical gloves #6 
จ านวน 20 BOX

1.Blosson powder free Surgical gloves #7 
จ านวน 20 BOX

922 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 
รายการ

20,349.26 20,349.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050317 21/5/2562

1.Encore 26 Single จ านวน 2 ช้ิน
2.CRE Balloon จ านวน 2 ช้ิน

923 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน2 
รายการ

69,600.00 69,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050339 21/5/2562

1. CONTROL SUCTION #12 จ านวน 4,000 เส้น

2. OXYGEN CANNULA ผู้ใหญ่ จ านวน 1,000 เส้น

924 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,125.00 7,125.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050325 21/5/2562

925 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,075.00 10,075.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050324 21/5/2562

926 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050323 21/5/2562

927 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050320 21/5/2562

928 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050321 21/5/2562

929 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 57,800.00 57,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050322 21/5/2562

930 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050330 21/5/2562

931 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,477.78 6,477.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050327 21/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

932 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050329 21/5/2562

933 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050328 21/5/2562

934 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050326 21/5/2562

935 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,105.00 32,105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050331 21/5/2562

936 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 75,081.00 75,081.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050332 21/5/2562

937 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 
รายการ

23,317.44 23,317.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050345 21/5/2562

1.VCP359H VICRYL PLUS VIO 90 CM 1 CT 
จ านวน 6  DZ/ โหล

2.VCP443H VICRYL PLUS VIO 90 CM 1 CT 
จ านวน 6 DZ/โหล

938 ซ้ือผ้าฝ้ายลายสก๊อต 47,500.00 47,500.00 ตกลงราคา นางวรรณดี  ชะโรจน์บวร นางวรรณดี  ชะโรจน์บวร คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050336 21/5/2562

939 ซ้ือยา Aescin 20 mg tab (Reparil) จ านวน 200
 กล่อง

94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050356 21/5/2562

940 ซ้ือยา Berclomine sus 60 ml จ านวน 4 ลัง 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050357 21/5/2562

941 ซ้ือยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จ านวน 
200 กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050359 21/5/2562

942 ซ้ือยา CefTAZidime 1 gm inj (Zedim) จ านวน 
100 กล่อง

18,580.55 18,580.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050348 21/5/2562

943 ซ้ือยา Chloral hydrate 500 gm จ านวน 1 ขวด 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050347 21/5/2562

944 ซ้ือยา Cyclidrol 40 mg/5 ml 60 ml syr 
(Mucoflux) จ านวน 100 ขวด

6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050355 21/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

945 ซ้ือยา Esmolol 100 mg/10 ml inj (Esbloc) 
จ านวน 10 กล่อง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050350 21/5/2562

946 ซ้ือยา Fludrocortisone 0.1 mg tab (Florinef) 
จ านวน 5 ขวด

2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050349 21/5/2562

947 ซ้ือยา Iron complex syr 60 ml (eq 10 mg 
iron) (Eurofer) จ านวน 300 ขวด

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050354 21/5/2562

948 ซ้ือยา Lidocaine 1% +Epi 20 ml 
(Xylocaine+adre) จ านวน 50 กล่อง

24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050360 21/5/2562

949 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) 
(AS) จ านวน 3000 ขวด

87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050319 21/5/2562

950 ซ้ือยา Nicardipine 10 mg/10 ml inj 
(Cardepine) จ านวน 30 กล่อง

76,398.00 76,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050363 21/5/2562

951 ซ้ือยา Nortriptyline 10 mg tab (ORTRIP 10) 
จ านวน 10 กล่อง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050358 21/5/2562

952 ซ้ือยา Paracet 60 mg/0.6 ml 15 ml syr drop 
(Sara drop) จ านวน 500 ขวด , Cc Diane 21 
(EE35+Cyproterone2) (Preme) จ านวน 36 แผง

7,990.00 7,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050353 21/5/2562

953 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050346 21/5/2562

954 ซ้ือยา Pneumococcal 0.5 ml inj 
(Pneumovax23) จ านวน 10 vial

9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050352 21/5/2562

955 ซ้ือยา Risperidone 1 mg/1 ml 100 ml 
(Risperdal) จ านวน 50 กล่อง

47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050361 21/5/2562

956 ซ้ือยา Verapamil HCl 5 mg/2 ml inj (Isoptin 
IV) จ านวน 4 กล่อง

5,221.60 5,221.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050351 21/5/2562

957 ซ้ือยา Vitamin B 1-6-12 2 ml inj (Genavit) 
จ านวน 50 box

2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050362 21/5/2562

958 ขอซ้ือ Filter CareStar 30 จ านวน 193 ช้ิน 11,580.00 11,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050334 21/5/2562

หนา้ 84



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

959 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 89,608.00 89,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050374 22/5/2562

960 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 48,800.00 48,800.00 ตกลงราคา บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050365 22/5/2562

961 ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 98,500.00 98,500.00 เฉพาะเจาะจง เมดิคอล คูล พลัส เมดิคอล คูล พลัส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050384 22/5/2562

962 ซ้ือยา Antacid 240 ml sus (Belcid) จ านวน 
2000 กล่อง , Omeprazole 40 mg inj (Zefxon)
 จ านวน 1000 vial

81,500.00 81,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050375 22/5/2562

963 ซ้ือยา Augmentin 375 tab (A250+C125) 
(AMK375) 50 กล่อง

2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050392 22/5/2562

964 ซ้ือยา Augmentin E.S. sus (A600+C42.9/5 ml)
 70 ml (Cavumox)  จ านวน 100 ขวด , 
Augmentin 457 mg/5 ml sus (400+57) 70 
ml (cavumox) จ านวน 100 ขวด

43,014.00 43,014.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050386 22/5/2562

965 ซ้ือยา Lidocaine 10% 50 ml (Xylocaine 
spray) จ านวน 30 ขวด , Lidocaine 2%+Epi 20
 ml (Xylocaine+adre) จ านวน 40 กล่อง

33,277.00 33,277.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050370 22/5/2562

966 ซ้ือยา Mupirocin 2% 5 gm oint (Bactex) 
จ านวน 500 หลอด , พริกเจล 35 gm (Capsika 
gel) จ านวน 300 หลอด

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050391 22/5/2562

967 ซ้ือยา Permethrin 1% w/w 30 ml (A-Scalp 
Lotion) จ านวน 20 ขวด

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050389 22/5/2562

968 ซ้ือยา Senna 7.5 mg tab (Senokot) จ านวน 
1000 กล่อง

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050381 22/5/2562

969 ซ้ือยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm)
 จ านวน 900 กล่อง

91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050390 22/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

970 ซ้ือยา ยาหอมทิพโอสถ 15 gm จ านวน 10 ขวด , 
เพชรสังฆาต 400 mg cap (70 cap) จ านวน 200
 ขวด

19,100.00 19,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050393 22/5/2562

971 ซ้ือยาเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 236,256.00 236,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050394 22/5/2562

972 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050366 22/5/2562

973 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 449,400.00 449,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050367 22/5/2562

974 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายระหว่างช้ัน
พร้อมติดต้ังตู้ส าหรับตรวจการได้ยินสอบเทียบ
มาตรฐานเสียงรบกวนส าหรับห้องตรวจการได้ยิน
ภายหลังการติดต้ัง จ านวน 1 งาน

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050371 22/5/2562

975 ขอซ้ือ AC INFORM II 50 S APAC จ านวน 20 
BOX/กล่อง

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050419 23/5/2562

976 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 498,085.00 498,085.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050399 23/5/2562

977 ขอซ้ือ ชุดดึงจัดแนวกระดูกขา (ผู้ใหญ่) (New) 
จ านวน 20 ชุด

4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050411 23/5/2562

978 ขอซ้ือ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกล์ฟ เบอร์ S จ านวน
 800 กล่อง

91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050408 23/5/2562

979 ขอซ้ือ เคร่ืองช่วยเดินชนิด 4 ขา (Walker) จ านวน 
20 ช้ิน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เท็น เทรดด้ิง ร้าน เท็น เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050412 23/5/2562

980 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 20,256.00 20,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050409 23/5/2562

981 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050410 23/5/2562

982 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 48,895.79 48,895.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050413 23/5/2562

983 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 63,665.00 63,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050415 23/5/2562

หนา้ 86



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

984 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050405 23/5/2562

985 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050404 23/5/2562

986 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 36,300.00 36,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050407 23/5/2562

987 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050406 23/5/2562

988 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
จ านวน 3 รายการ

395,000.00 395,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050402 23/5/2562

989 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ีพักคอยชนิด 2 ท่ีน่ัง จ านวน 20 
แถว และชนิด 3 ท่ีน่ัง จ านวน 50 แถว

490,086.75 490,086.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050401 23/5/2562

990 ซ้ือยา SitaFLOXacin 50 mg tab (Gracevit) 
จ านวน 100 กล่อง

93,304.00 93,304.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050214 23/5/2562

991 ซ้ือวัสดุใช้ในการจัดโครงการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050403 23/5/2562

992 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 438,314.80 438,314.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050400 23/5/2562

993 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 115,200.00 115,200.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050395 23/5/2562

994 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 301,740.00 301,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050396 23/5/2562

995 ขอซ้ือ Model OP-358TE paper EKG size 145
 mm*30m จ านวน 20 rolls/ม้วน

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไดนามิค ซิสเท็มส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไดนามิค ซิสเท็มส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050418 23/5/2562

996 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050426 24/5/2562

997 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 4,686.60 4,686.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050424 24/5/2562

998 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050429 24/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

999 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050427 24/5/2562

1000 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,154.00 6,154.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050449 27/5/2562

1001 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 78,645.00 78,645.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050450 27/5/2562

1002 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050441 27/5/2562

1003 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050442 27/5/2562

1004 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050446 27/5/2562

1005 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มิถุนายน 2562

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050437 27/5/2562

1006 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050448 27/5/2562

1007 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050444 27/5/2562

1008 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050447 27/5/2562

1009 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ีพักคอย ชนิด 3 ท่ีน่ัง จ านวน 30 
ชุด

220,527.00 220,527.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050435 27/5/2562

1010 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มิถุนายน 2562

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050436 27/5/2562

1011 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,938.16 9,938.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050443 27/5/2562

1012 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050478 28/5/2562

1013 ซ้ือยา Trimetazidine 35 mg tab (Vastarel MR)
 จ านวน 100 box

46,010.00 46,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050465 28/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1014 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050480 28/5/2562

1015 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050474 28/5/2562

1016 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050476 28/5/2562

1017 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050472 28/5/2562

1018 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050471 28/5/2562

1019 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,245.00 31,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050466 28/5/2562

1020 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050464 28/5/2562

1021 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050469 28/5/2562

1022 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562

99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050453 28/5/2562

1023 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ 
จ านวน 1 ตัว

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050457 28/5/2562

1024 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 2 เคร่ือง 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050458 28/5/2562

1025 ค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050455 28/5/2562

1026 ค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050454 28/5/2562

1027 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ
และขยะอันตราย ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล 
เฮลท์แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล 
เฮลท์แคร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050460 28/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1028 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอน
หลับ Sleep Test แบบ PSG ประจ าเดือนมิถุนายน
 2562

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050461 28/5/2562

1029 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์
ประจ าเดือนมิถุนายน 2562

350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050488 28/5/2562

1030 ซ้ือคลอรีนน้ า 10,700.00 10,700.00 ตกลงราคา บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จ ากัด บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050487 28/5/2562

1031 ซ้ือยา DicloFENac 1% 30 gm gel (Difelene) 
จ านวน 2000 หลอด

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050486 28/5/2562

1032 ซ้ือยา Diosmin 450+Hesperidin 50 mg tab 
(Daflon) จ านวน 380 กล่อง

97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050481 28/5/2562

1033 ซ้ือยา ENOXaparin 4000 iu/0.4 ml (Clexane) 
จ านวน 50 กล่อง

20,009.00 20,009.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050482 28/5/2562

1034 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

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050473 28/5/2562

1035 ซ้ือยา Estriol 0.03 mg+Lactobacillus VT 
(Gynoflor) จ านวน 50 box

18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050483 28/5/2562

1036 ซ้ือยา Folic acid 5 mg จ านวน 100 กล่อง 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050485 28/5/2562

1037 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050479 28/5/2562

1038 ซ้ือยา INSulin Rl/NPH 30/70 u/ml 3 ml 
(Gensulin N30 30/70) จ านวน 250 กล่อง

97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050462 28/5/2562

1039 ซ้ือยา Imidafenacin 0.1 mg tab (Uritos) 
จ านวน 50 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050468 28/5/2562

1040 ซ้ือยา Magesto F (Mamylase + ...) tab จ านวน
 30 กล่อง

19,324.20 19,324.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050463 28/5/2562

1041 ซ้ือยา Mirtazapine 30 mg tab (Remeron) 
จ านวน 20 กล่อง

26,236.40 26,236.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050470 28/5/2562

1042 ซ้ือยา Peppermint oil 187 mg cap 
(Colpermin) จ านวน 100 กล่อง

89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050484 28/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1043 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050475 28/5/2562

1044 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050477 28/5/2562

1045 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050535 29/5/2562

1046 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 469,462.50 469,462.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050496 29/5/2562

1047 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,625.00 4,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050533 29/5/2562

1048 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050530 29/5/2562

1049 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050531 29/5/2562

1050 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050534 29/5/2562

1051 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 9 รายการ 228,033.59 228,033.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050492 29/5/2562

1052 ซ้ือยา Abiraterone acetate 500 mg tab 
(Zytiga) จ านวน 2 กล่อง

67,998.50 67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050510 29/5/2562

1053 ซ้ือยา Allopurinol 100 mg (AlloPurinol) 
จ านวน 100 กล่อง

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050507 29/5/2562

1054 ซ้ือยา Amoxycillin 250 mg/5 ml syr 60 ml 
(MANMOX) จ านวน 20 กล่อง , Triamcinolone 
0.1% lotion 30 ml (T.V.Lone) จ านวน 50 โหล

20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050513 29/5/2562

1055 ซ้ือยา Bromhexine 4 mg/5 ml syr 60 ml 
(Mucocin) จ านวน 700 กล่อง

6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050503 29/5/2562

1056 ซ้ือยา Calcium carbonate 1500 mg tab 
(Caltab 1500) จ านวน 250 กล่อง

52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050521 29/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1057 ซ้ือยา Chlorhexidine 5% (gallon) จ านวน 10 
แกลลอน

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050517 29/5/2562

1058 ซ้ือยา D 5 S/2 1000 ml จ านวน 1000 ถุง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050509 29/5/2562

1059 ซ้ือยา Donepezil 23 mg tab (Aricept 23) 
จ านวน 30 กล่อง

78,677.10 78,677.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050527 29/5/2562

1060 ซ้ือยา Enalapril 20 mg (Anapril20) จ านวน 100
 กล่อง , Ranitidine 150 mg tab (Xanidine) 
จ านวน 100 กล่อง , Mebeverine 135 mg tab 
(Duspatin) จ านวน 20 กล่อง

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050525 29/5/2562

1061 ซ้ือยา Fenofibrate 200 mg cap (Adren-200) 
จ านวน 4000 กล่อง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050523 29/5/2562

1062 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050508 29/5/2562

1063 ซ้ือยา Itraconazole 100 mg cap (Itracon) 
จ านวน 20 กล่อง , Quetiapine 25 mg tab 
(Quantia 25) จ านวน 50 กล่อง

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050519 29/5/2562

1064 ซ้ือยา Lactulose 66.7% syr 100 ml 
(Laevolac) จ านวน 1000 ขวด

58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050504 29/5/2562

1065 ซ้ือยา Lopinavir 100+Ritonavir 25 tab 
(Aluvial) จ านวน 65 ขวด

97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050518 29/5/2562

1066 ซ้ือยา ProCAterol 5 mcg/1 ml syr 60 ml 
(Meptin) จ านวน 200 ขวด , TPN Amino Acid 
7.2% 500 ml inj (Kidmin) จ านวน 96 ถุง

39,298.96 39,298.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050491 29/5/2562

1067 ซ้ือยา Ritonavir 100 mg cap (RTV,Norvir) 
จ านวน 20 box

26,129.40 26,129.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050524 29/5/2562

1068 ซ้ือยา Sodium CHLoride tab 300 mg จ านวน 
100 ขวด

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050516 29/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1069 ซ้ือยา THyroxine 100 mcg tab (Thyrosit) 
จ านวน 100 กล่อง

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050514 29/5/2562

1070 ซ้ือยา Varicella 0.5 ml (Varivax) (อีสุกอีใส) 
จ านวน 60 vial

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050520 29/5/2562

1071 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 327,420.00 327,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050506 29/5/2562

1072 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 398,040.00 398,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050512 29/5/2562

1073 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 464,808.00 464,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050499 29/5/2562

1074 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,540.00 4,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050532 29/5/2562

1075 ขอซ้ือ ชุดให้น้ าเกลือ 02-BW แอร์ส้ัน จ านวน 
5000 ชุด

41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050577 30/5/2562

1076 ซ้ือแผ่นรองนอนเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา หจก. พี.ที เมดิเทรด หจก. พี.ที เมดิเทรด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050550 30/5/2562

1077 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050553 30/5/2562

1078 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 32,485.20 32,485.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050536 30/5/2562

1079 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางกาแรพทย์ 50,118.80 50,118.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050537 30/5/2562

1080 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,100.00 15,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050546 30/5/2562

1081 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050547 30/5/2562

1082 ขออนุมัติจ้างรถเอกซเรย์เคล่ือนท่ีด้วยระบบ
ดิจิตอลพร้อมบาร์โค๊ด ในวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 
2562

337,500.00 337,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050581 30/5/2562

1083 จ้างท าป้ายโปสเตอร์น าเสนอผลงาน 950.00 950.00 ตกลงราคา ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050561 30/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1084 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A5 9,630.00 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050560 30/5/2562

1085 ซ้ือตุุล็อคเกอร์ 9 ประตู 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050552 30/5/2562

1086 ซ้ือตู้เย็น 2 ประตู 15,300.00 15,300.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุ-
โทรทัศน์ จ ากัด

บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุ-
โทรทัศน์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050557 30/5/2562

1087 ซ้ือยา AdeNOsine 6 mg/2 ml (Adenocor) 
จ านวน 10 กล่อง

26,300.60 26,300.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050566 30/5/2562

1088 ซ้ือยา Bupivac 5+80 mg/ml 4 ml Heavy 
(Marcaine) จ านวน 50 กล่อง

33,437.50 33,437.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050571 30/5/2562

1089 ซ้ือยา D 10 W 500 ml จ านวน 100 ถุง , D 5 W
 500 ml จ านวน 200 ถุง

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050579 30/5/2562

1090 ซ้ือยา DicloFEnac 75 mg/3 ml inj (Dosanac) 
จ านวน 10 กล่อง , Ondansetron 4 mg/2 ml inj
 (Onsia) จ านวน 200 กล่อง , Rifampicin 300 
mg cap (Rifam) จ านวน 20 กล่อง

23,219.00 23,219.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050568 30/5/2562

1091 ซ้ือยา Fat emulsion inj 20% 250 ml 
(Otsulip/Intralipid) จ านวน 60 ถุง

17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050562 30/5/2562

1092 ซ้ือยา Levocetirizine 5 mg tab (Xyzal) จ านวน
 100 กล่อง

95,979.00 95,979.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050570 30/5/2562

1093 ซ้ือยา TPN Voluven inj 500 ml (HydroxyE 
Starch 6%) จ านวน 50 ถุง

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050564 30/5/2562

1094 ซ้ือรถเข็นของสแตนเลส 2 ช้ัน ขอบหงาย 6,150.00 6,150.00 ตกลงราคา บริษัท  บางกอก อินเตอร์เทรด ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท  บางกอก อินเตอร์เทรด ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050555 30/5/2562

1095 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ชนิด 80,110.00 80,110.00 ตกลงราคา บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050565 30/5/2562

1096 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 43,656.00 43,656.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050540 30/5/2562

1097 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050548 30/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1098 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 63,344.00 63,344.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050542 30/5/2562

1099 ซ้ือเก้าอ้ีกลมสแตนเลส หมุนข้ึนลงได้ 34,000.00 34,000.00 ตกลงราคา บริษัท  บางกอก อินเตอร์เทรด ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท  บางกอก อินเตอร์เทรด ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050544 30/5/2562

1100 ซ้ือเตียงฝึกผู้ป่วยพร้อมเบาะ 80,500.00 80,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050541 30/5/2562

1101 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 310,300.00 310,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050543 30/5/2562

1102 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 467,151.30 467,151.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050539 30/5/2562

1103 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 494,500.50 494,500.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050538 30/5/2562

1104 ขอซ้ือ เฝือกปูน POP เซ็ทตัวเร็วพิเศษ 24 *6'' *3 
Yds จ านวน 10 กล่อง

7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050575 30/5/2562

1105 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากาวร้อน จ านวน 1 ถุง 6,955.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคา PR0206062050261 22/5/2019
1106 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบญจรงค์โถช้ัน 4 น้ิว ลายลูก

ข้ัน จ านวน 4 ใบ
2,160.00 เฉพาะเจาะจง โครงการร้านสวัสดิการ ม.บูรพา โครงการร้านสวัสดิการ ม.บูรพา ราคา PR0206062050258 22/5/2019

1107 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062050262 22/5/2019
1108 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกสีด า เคร่ืองรุ่น EZ 201A 

ขนาด A4 จ านวน 4 หลอด
4,708.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคา PR0206062050263 22/5/2019

1109 ขออนุมัติเบิกงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062050057 5/5/2019
1110 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062050231 19/5/2019
1111 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062050233 19/5/2019
1112 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะม.บูรพา 

บางแสน-สนามบินสุวรรณภูมิ วันท่ี 24 พฤษภาคม
 2562

2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062050232 19/5/2019

1113 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจ านวน 7 รายการ 8,515.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด ราคา PR0206062050300 26/5/2019

1114 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ รับส่ง ม.
บูรพา บางแสน-โรงแรมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยา
คาร พัทยา วันท่ี 29 พฤษภาคม 2562

2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062050313 27/5/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1115 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 963 963 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050011 5/1/2019

1116 วัสดุอ่ืนๆ 7,620.00 7,620.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050021 5/1/2019

1117 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 535 535 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050014 5/1/2019

1118 วัสดุ 42,868.48 42,868.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมนท์ จ ากัด

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี
 แมเนจเมนท์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050016 5/1/2019

1119 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050024 5/1/2019

1120 วัสดุ 9,465.00 9,465.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050017 5/1/2019

1121 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-เคร่ืองช่ัง 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา ซายน์ จ ากัด บริษัท บูรพา ซายน์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050015 5/1/2019

1122 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 3 รายการ 5,820.00 5,820.00 เฉพาะเจาะจง                                             
          ศ.ประภัสสร

                                          
            ศ.ประภัสสร

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050019 5/1/2019

1123 วัสดุ 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050020 5/1/2019

1124 เคร่ืองไมโครเพลสรีดเดอร์ 12,679.50 12,679.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PO0600062050004 13/5/2019

1125 กระดาษA4 2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050035 5/2/2019

1126 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 6,751.70 6,751.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050032 5/2/2019

1127 ขออนุมัติเช่ารถตู้ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050048 5/2/2019

1128 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 32 รายการ 9,801.00 9,801.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด, ร้าน เจียบฮวด, ร้าน กฤษณ์ 
อีเลคทริค, และ บริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด, ร้าน เจียบฮวด, ร้าน กฤษณ์
 อีเลคทริค, และ บริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050031 5/2/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1129 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050030 5/2/2019

1130 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050034 5/2/2019

1131 ขออนุมัติช้ือวัสดุ จ านวน 9 รายการ 8,859.60 8,859.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050026 5/2/2019

1132 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องปฏฺบัติการ SD319 81,500.00 81,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PO0600062050001 05/08/19

1133 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสโดยสาร ๔๑ ท่ีน่ัง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050096 5/8/2019

1134 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ จ านวน 3 รายการ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ่งซาฮะฮง ร้านเซ่งซาฮะฮง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050097 5/8/2019

1135 ขออนุมัติจ้างซ่อม-เคร่ืองตู้อบ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากัด บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PO0600062050005 14/5/2019

1136 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 128,900.00 128,900.00 เฉพาะเจาะจง โหน่ง เจริญก่อสร้าง โหน่ง เจริญก่อสร้าง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PO0600062050003 05/10/19

1137 ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PO0600062050006 14/5/2019

1138 วัสดุอ่ืนๆ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050108 13/5/2019

1139 วัสดุอ่ืน 245 245 เฉพาะเจาะจง น้ าดุุ่ืมบ้านและสวน น้ าดุุ่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050109 13/5/2019

1140 วัสดุอ่ืน 3,255.00 3,255.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050110 13/5/2019

1141 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้อง SD 516 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มะโนม่ัน การโยธา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มะโนม่ัน การโยธา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PO0600062050007 14/5/2019

1142 ค่าเช่ารถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกุิจ  ท้วมพงษ์ นายประกุิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050126 15/5/2019

1143 ป้าย Backdrop 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050132 16/5/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1144 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ-จ านวน 3 รายการ 8,998.00 8,998.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซายน์ติฟิค เคมีคอล ซัพพลาย
 ,บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992, หจก.
ไทยวิกตอรี เทรดด้ิง

หจก.ซายน์ติฟิค เคมีคอล ซัพพลาย
 ,บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992, หจก.
ไทยวิกตอรี เทรดด้ิง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050135 16/5/2019

1145 ขออนุมัติซ้ือ-วัสดุ จ านวน 18 รายการ 6,002.00 6,002.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
 จ ากัด, ร้านธีรเดช, ร้านคุณ
ดวงฤดี วงศ์ศรีหทัย, บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านคุณไพรเดช สุทธิเรือง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
บูรพา จ ากัด, ร้านธีรเดช, ร้าน
คุณดวงฤดี วงศ์ศรีหทัย, บริษัท
 บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านคุณไพรเดช สุทธิเรือง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050136 16/5/2019

1146 ขออนุมัติซ้ือ จ านวน 1 รายการ 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ร้านดอกไม้หยก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050137 16/5/2019

1147 ป้ายไวนิล 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท์  นิธิโรจน์ชลิตา นางพรภินันท์  นิธิโรจน์ชลิตา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050131 16/5/2019

1148 จ้างท าโปสเตอร์ จ านวน 1 แผ่น 500 500 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050154 17/5/2019

1149 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 25,093.00 25,093.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PO0600062050009 23/5/2019

1150 รถตู้เช่า 3 คัน จ านวน 2 วัน (โครงการการประชุม
วิชาการระดับชาติ ''วิทยาศาสตร์วิจัย'')

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PO0600062050012 24/5/2019

1151 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050169 22/5/2019

1152 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050168 22/5/2019

1153 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 15,100.00 15,100.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน นายระพิน ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PO0600062050014 27/5/2019

1154 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน นายระพิน ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PO0600062050013 27/5/2019

1155 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจประสานเคร่ืองกรองน้ า 
แอนด์ เซอร์วิส

ร้านกิจประสานเคร่ืองกรองน้ า 
แอนด์ เซอร์วิส

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PO0600062050015 28/5/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1156 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทุ้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050187 23/5/2019

1157 ขออนุมัติจ้างท าช้ันวางรองเท้า จ านวน 5 อัน 24,750.00 24,750.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PO0600062050008 23/5/2019

1158 วัสดุอ่ืนๆ 11,068.00 11,068.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050183 23/5/2019

1159 ค่าเช่าเก้าอ้ี 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว นายสุเทพ  เท่งเจียว ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050186 23/5/2019

1160 ขออนุมัติซ้ือ 8,360.00 8,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
บูรพา จ ากัด, ร้านบ้านกรอบ,
 ร้านอุดมการกุญแจ หนองมน, 
ร้านสดใส ก็อบป้ี และร้าน
สุกัญญา จีนเมือง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
บูรพา จ ากัด, ร้านบ้านกรอบ,
 ร้านอุดมการกุญแจ หนองมน, 
ร้านสดใส ก็อบป้ี และร้าน
สุกัญญา จีนเมือง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050182 23/5/2019

1161 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 343.47 343.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมนท์ จ ากัด

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี
 แมเนจเมนท์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050184 23/5/2019

1162 ขออนุมัติจ้างท าหลังคาคลุมเคร่ืองป่ันไฟฟ้า 56,484.00 56,484.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PO0600062050011 24/5/2019

1163 ขออนุมัติซ้ือสมุดทะเบียน จ านวน 4 รายการ 790 790 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ 
(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050201 24/5/2019

1164 ขออนุมัติซ้ือแกลลอนใส จ านวน 100 ใบ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นานา บรรจุภัณฑ์ นานา บรรจุภัณฑ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050200 24/5/2019

1165 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ - ค่าเช่ารถตู้ ไป -
 กลับ (ม.บูรพา - ม.รังสิต)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050202 27/5/2019

1166 วัสดุอ่ืนๆ 80,775.00 80,775.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตามความ
ต้องการ

PR0600062050203 27/5/2019

1167 ขออนุมัติจัดท าสต๊ิกเกอร์ทางเข้าส านักงานหอศิลป์ฯ 700.00 700 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย - ซีลลอส อาร์ต 
ดีไซน์

ใบส าคัญค้างจ่าย - ซีลลอส อาร์ต 
ดีไซน์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0803062040002 2/4/2019

1168 ขออนุมัติจ้างท าตรายางงานสารบรรณ 390.00 390 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย - นายกิตติพันธ์  
วงษ์วัฒนพงษ์

ใบส าคัญค้างจ่าย - นายกิตติพันธ์  
วงษ์วัฒนพงษ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0803062040011 24/4/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1169 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บวรวันชาติ บวรวันชาติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062050003 1/5/2019

1170 ขอความเห็นชอบเสนอเช่ารถบัสปรับอากาศ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญ แทรเวล
 จ ากัด

บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญ แทรเวล
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062050013 7/5/2019

1171 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง TITLE SHOP TITLE SHOP มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062050017 8/5/2019

1172 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงานและหมึก
พิมพ์

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย์ กิตติพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062050020 8/5/2019

1173 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือพานธูปเทียน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนะโมดอกไม้สด ร้านนะโมดอกไม้สด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062050018 8/5/2019

1174 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์ พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062050025 13/5/2019

1175 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์ พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062050029 21/5/2019

1176 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือภาพ 3 มิติและอุปกรณ์ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้าม่าน ผ้าปูท่ีนอน 3 มิติ ร้านผ้าม่าน ผ้าปูท่ีนอน 3 มิติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062050042 24/5/2019

หนา้ 100



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1177 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
เพ่ือเติมวันท่ี 1 พ.ค. 62 ไปรับ-ส่งผู้บริหารและ
อาจารย์ ไปเข้าร่วมเย่ียมชมและศึกษาดูงานท่ี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาร์พีซี จ.ระยอง

1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 1.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ และจัด
จ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง โดยตรง

PR4000062050002 1/5/2019

1178 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
เติมวันท่ี 16 พ.ค. 62 เพ่ือไปส่งผู้รักษาการแทน
ผู้อ านวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมโครงการ พัฒนา
ระบบบริหารคณะการจัดการและการท่งอเท่ียว ท่ี 
จ.จันทบุรี

1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 1.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ และจัด
จ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง โดยตรง

PR4000062050013 14/5/2019

1179 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา เน่ืองจากไม่เย็น จ าเป็นต้องซ่อม
เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (5301014010427)

4,815.00           4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062050031 7/5/2562

1180 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง Qs1-306A 
เน่ืองจากเปิดเคร่ืองปรับอากาศไม่ติด จ าเป็นต้อง
ซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 
5301014010051)

1,048.60 1,048.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062050060 10/5/2562

1181 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องเรียน 
QS1-404, 505B เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศไม่เย็น
 มีแต่ลมร้อนออกมา จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ

23,625.60 23,625.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062050059 10/5/2562

1182 ขอเสนอจัดท าเล่มวารสารศึกษาศาสตร์ ปีท่ี 30 
ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม -เมษายน 2562 เพ่ือใช้
เผยแพร่ผลงานและใช้ประโยชน์ทางวิชาการ

37,557.00 37,557.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062050055 10/5/2562

1183 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ เพ่ือใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ และ
เอกสารราชการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าท่ีภาควิชาวิจัย
และจิตวิทยาประยุกต์

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062050067 13/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1184 ขอเสนอจ้างท าแบบประเมินสถานศึกษา ส าหรับ
แจกสถานศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายปฏิบัติการสอนใน
การประเมินนิสิตปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2562

7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062050081 14/5/2562

1185 ขอเสนอซ้ือชุดแม่แบบสร้างภาพ และอุปกรณ์จ่าย
ไฟฟ้า ชุดแม่แบบสร้างภาพเพ่ือแก้ปัญหาภาพท่ีได้
จากการพิมพ์และส าเนามีรอยเป้ือน เลอะเป็นจุด 
และซ้ืออุปกรณ์จ่ายไฟ เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชอร์
ตจนใช้งานไม่ได้

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062050092 16/5/2562

1186 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ HP Laserjet P3015 เพ่ือใช้
พิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอนของ
อาจารย์ และ เอกสารราชการต่าง ๆ ของภาควิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062050093 16/5/2562

1187 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ และเติมน้ ายา
เคร่ืองปรับอากาศ ภาควิชาวิจัยฯ เน่ืองจาก
เคร่ืองปรับอากาศไม่เย็น จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้
งานได้ตามปกติ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง สบายแอร์แสนสุข สบายแอร์แสนสุข มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062050091 16/5/2562

1188 ขอเสนอจ้างจัดท าซุ้มถ่ายภาพ ใช้ส าหรับถ่ายภาพ
หน้างานร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต 
โครงการแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต ประจ าปี 
2562 ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลาร์จ ฟอร์จูน 18 ร้านลาร์จ ฟอร์จูน 18 มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062050095 17/5/2562

1189 ขอเสนอซ้ือรีโมทคอนโทรลเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือ
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด เสีย ใช้งานไม่ได้ เพ่ือใช้
เปิดปิดเคร่ืองปรับอากาศของห้อง สนง.ภาควิชา
วิจัยและจิตวิทยาประยุกต์

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง สบายแอร์แสนสุข สบายแอร์แสนสุข สินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062050108 22/5/2562

1190 ขอเสนอซ้ือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เพ่ือป้องกัน
ข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคณะศึกษาศาสตร์ 
จากภัยคุคามทางคอมพิวเตอร์

48,899.00 48,899.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062050103 22/5/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1191 ขอเสนอจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและยางขอบ
กระจกเส้นนอก รถตู้ นค7118 ชลบุรี เน่ืองจากถึง
ระยะเวลาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองเพ่ือเป็นการ
บ ารุงรักษาและช่วยยืดอายุการใช้งาน และยางขอบ
กระจกเส้นนอกเส่ือมฉีกขาด จ าเป็นต้องเปล่ียนให้
ใช้งานได้ตามปกติ

5,938.50 5,938.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062050102 22/5/2562

1192 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการ ส าหรับแจกให้
ผู้เข้าร่วมอบรม และใช้ประกอบการอบรม 
โครงการพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ฯ ในวันท่ี 1-2 มิถุนายน 2562

29,978.48 29,978.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) สินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062050110 23/5/2562

1193 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารคู่มือพร้อมเข้าเล่มเอกสาร
อบรม ใช้ส าหรับประกอบการอบรมและให้ความรู้
กับผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมโครงการพัฒนาครูด้วย
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)
 ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ในวันท่ี 1-2 
มิถุนายน 2562

78,200.00 78,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยการพิมพ์ ร้านโชคชัยการพิมพ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบปรมาณ

PO0900062050001 23/5/2562

1194 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือให้บริการแก่คณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ภาควิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

105.00 105.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062050124 29/5/2562
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