
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแจกันดอกไม้ 1 แจกัน 3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062060164 17/6/2019

2 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ และ
หลอดอัลตร้าไวโอเลต อีสปริง จ านวน 3 ชุด

14,520.00      14,520.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล ราคา PR0206062060189 18/6/2019

3 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข้าเล่ม 1,050.00        1,050.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ ราคา PR0206062060192 18/6/2019

4 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก 12,733.00      12,733.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206062060298 26/6/2019

5 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดดอกไม้ตกแต่งสถานท่ีงานเชิดชู
เกียรติผู้ได้รับรางวัล ''รัตนบุรพา'' ประจ าปี 2562 ณ 
ศุนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา

30,000.00      30,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062060299 26/6/2019

6 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย 23,208.00      23,208.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคา PR0206062060294 26/6/2019

7 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าระบบเสียง แสง ไฟส่องพิธีกร 
(Follow Light) และนักร้อง 2 คน งานรัตนบูรพา

19,795.00      19,795.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206062060296 26/6/2019

8 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบญจรงค์โถ 4 น้ิว ลายลูกข้ัน 
จ านวน 3 ใบ

1,620.00        1,620.00 เฉพาะเจาะจง โครงการร้านค้าสัวสดิการมหา
วิทยาลัยบูรพา

โครงการร้านค้าสัวสดิการมหา
วิทยาลัยบูรพา

ราคา PR0206062060003 4/6/2019

9 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับ
อากาศ วันท่ี 13 มิ.ย. 2562 จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กทม.-มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน และ
ส่งกลับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 1 คัน

4,200.00        4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062060084 12/6/2019

10 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากล่องใส่เอกสาร จ านวน 350 ใบ 16,852.50      16,852.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชคภุชงค์ จ ากัด บริษัท โชคภุชงค์ จ ากัด ราคา PR0206062060183 18/6/2019

11 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปากกาสแตนเลส พร้อมกล่อง 1,110.00        1,110.00 เฉพาะเจาะจง โครงการร้านค้าสัวสดิการมหา
วิทยาลัยบูรพา

โครงการร้านค้าสัวสดิการมหา
วิทยาลัยบูรพา

ราคา PR0206062060186 18/6/2019

12 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 1,548.95        1,548.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062060187 18/6/2019

13 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรายาง จ านวน 3 รายการ 310.00          310.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย ราคา PR0206062060316 27/6/2019

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562
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14 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเข้าเล่มเอกสาร 18,750.00      18,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060067 3/6/2019

15 ขอความเห็นชอบเสนอค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร 2,500.00        2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060172 17/6/2019

16 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าห้องประชุม 4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม คชารีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้างโรงแรม คชารีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้างราคา PR0206062060168 17/6/2019

17 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ จ านวน 2 คัน 19,000.00      19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ ราคา PR0206062060167 17/6/2019

18 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมลิฟท์

37,450.00      37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน 
จ ากัด

บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน 
จ ากัด

PR0206062050172 13/6/2019

19 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 2,067.24 2067.24 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง PR0206062060149 14/6/2019

20 ขอความเห็นชอบ และขอนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมกระแส
ไฟฟ้าแรงสูง

7,265.46 7265.46 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน PR0206062060143 14/6/2019

21 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,358.90        1,358.90 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง PR0206062060323 27/6/2019

22 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 963.00          963.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง PR0206062060324 27/6/2019

23 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 4,800.00        4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060090 12/6/2019

24 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าหนังสือ 8 กรกฎ 2562 57,000.00      57,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060140 13/6/2019

25 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือเคร่ืองไทยธรรม 4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060178 18/6/2019

26 ขอความเห็นชอบเสนอค่าซักรีดผ้าปูส าหรับท่ีน่ังพระสงฆ์
 และซักผ้าจับจีบท่ีน่ังพระสงฆ์

950.00          950.00 เฉพาะเจาะจง รัน & พ้ันช์ รับซักรีด รัน & พ้ันช์ รับซักรีด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060180 18/6/2019

27 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมคอมพิวเตอร์ Notebook 3,550.00        3,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060188 18/6/2019

28 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 4,800.00        4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060182 18/6/2019
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29 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือพวงมาลัยดอกไม้ และดอกไม้
โต๊ะหมู่บูชา

3,850.00        3,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kalaya Florist ร้าน Kalaya Florist เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060179 18/6/2019

30 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์ 1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ทับถายา นายปรีชา ทับถมยา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060200 19/6/2019

31 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือไส้กรองหยาบ 900.00          900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060223 21/6/2019

32 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าโล่รางวัล 31,200.00      31,200.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060211 21/6/2019

33 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุใช้ในโครงการฯ 9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060209 21/6/2019

34 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ 6,160.00        6,160.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060214 21/6/2019

35 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ 4,600.00        4,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร แสงสว่าง นางสาวศศิธร แสงสว่าง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060212 21/6/2019

36 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักยา ร้านรักยา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060216 21/6/2019

37 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 856.00          856.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060245 24/6/2019

38 ขอความเห็นชอบซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ 9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060286 25/6/2019

39 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือผลไม้ส าหรับไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 17,000.00      17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060277 26/6/2019

40 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือช่อดอกไม้ 4,200.00        4,200.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060276 26/6/2019

41 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือกรอบรูป 3,600.00        3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060278 26/6/2019

42 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าโล่ 2,600.00        2,600.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060282 26/6/2019

43 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าป้าย 21,800.00      21,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060275 26/6/2019

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

44 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือพวงมาลัย 4,200.00        4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ร้านดอกไม้หยก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060273 26/6/2019

45 ขอความเห็นชอบจัดดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี 30,000.00      30,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060328 27/6/2019

46 ขอความเห็นชอบเสนอเช่าเต็นท์เขียว 3,200.00        3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว นายสุเทพ  เท่งเจียว เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060327 27/6/2019

47 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างอัดภาพ พร้อมกรอบรูป 22,400.00      22,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ กิตติมหาธรรม นายสันติ กิตติมหาธรรม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060325 27/6/2019

48 ขอจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศจ านวน ๘ เคร่ือง 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206062060001 4/6/2019

49 ขอซ่อมรถทะเบียน กธ-2779 ชลบุรี เน่ืองจากรถสตาร์ท
ไม่ติด

1,082.84 1,082.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PR0206062060002 4/6/2019

50 ขอซ้ือแผงก้ันจราจร เพ่ือใช้ในฝ่ายจราจรและ
ยานพาหนะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

67,677.50 67,677.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมเมดิคส์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท โฮมเมดิคส์ ซัพพลาย จ ากัด ราคา PR0206062060013 6/6/2019

51 ขอเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถสวัสดิการ ๕และ๑๒ 
เน่ืองจากครบก าหนดระยะเวลา

19,927.68 19,927.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206062060003 7/6/2019

52 ขอซ่อมรถทะเบียน นค-๗๒๐๘ ชลบุรี เน่ืองจากเปล่ียน
ลูกหมากชุดปีกนก โช็คหน้า และต้ังศูนย์ถ่วงล้อ

34,133.00 34,133.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PO0206062060006 12/6/2019

53 ขอซ่อมเคร่ืองป๊ัมน้ าบ้านพักอธิการบดี 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206062060050 9/6/2019

54 ขอจ้างซ่อมรถทะเบียน๔๐-๐๔๙๗เน่ืองจากเปล่ียนถัง
น้ ามัน พัดลมดูดอากาศ ท่อพักเคร่ืองแอร์ พัดลมแผง
แอร์ และถังพักน้ ามัน และซ่อมรถยนต์ทะเบียน๔๐-
๐๔๙๙เน่ืองจากเช็คระบบไฟ ระบบเกย์น้ ามัน ช่วงล่าง
และขอเปล่ียนโช๊คหน้า

83,810.96 83,810.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206062060007 13/6/2019

55 ขอซ่อมรถยนต์ ขก-๒๓๔๓ ชลบุรี เน่ืองจากเช็คระยะ 
๔๒๐,๐๐๐ กิโลเมตรและเปล่ียนสายท่อหม้อน้ า

48,664.14 48,664.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PO0206062060004 10/6/2019

56 ขอจ้างซ่อมและขยายคู่สายโทรศัพท์ส านักงานอธิการบดี 51,899.00 51,899.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภานุมาศ เทเลคอม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภานุมาศ เทเลคอม ราคา PO0206062060009 21/6/2019

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

57 ขอซ้ือวัสดุงานสาธารณูปโภคงานประปา งานช่าง เพ่ือ
ใช้ส าหรับซ่อมแซมงานประตู ท่อน้ าและห้องน้ า

6,462.80 6,462.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062060107 12/6/2019

58 ขอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน
 และห้องหอประชุม อาคารหอศิลป์ฯ

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206062060080 12/6/2019

59 ขอจ้างล้าง ตรวจ เช็ค และเปล่ียนแค๊ปมอเตอร์พัดลม 
เคร่ืองปรับอากาศ

6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206062060144 14/6/2019

60 ขอจ้างซ่อมรถสวัสดิการ ๑๗ เน่ืองจากเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง ใส้กรอง และเช็คช่วงล่าง

9,718.81 9,718.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206062060201 19/6/2019

61 ขอจ้างซ่อมรถทะเบียน ขค-๕๓๙๑ ชลบุรี เน่ืองจากเช็ค
ระยะ ๒๘๐,๐๐๐ กิโลเมตร

7,715.24 7,715.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด ราคา PR0206062060203 19/6/2019

62 ขอจ้างซ่อมรถทะเบียน นง-4308 ชลบุรี เน่ืองจากเช็ค
ระยะ ๑๘๐,๐๐๐ กิโลเมตร

8,838.74 8,838.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206062060202 19/6/2019

63 ขอจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔๐-๐๔๙๗ ชลบุรี เน่ืองจาก
เปล่ียนปลอกน็อตล้อหลัง และรถยนต์ นง-๔๓๐๘ ชลบุรี
 เน่ืองจากขอเปล่ียนยางรถยนต์

12,180.00 12,180.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ราคา PO0206062060011 26/6/2019

64 ขอซ่อมแซมรถยนต์ นค-๗๒๐๘ ชลบุรี เน่ืองจากเช็ค
ระยะ ๕๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร

7,064.68 7,064.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206062060253 25/6/2019

65 จ้างท าป้ายไวนิลโครงไม้ส าหรับติดต้ังเพ่ือป้องกันควันด า
จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรินทร์ อุดมสันต์ิ น.ส.สุรินทร์ อุดมสันต์ิ ราคา PR0206062060261 25/6/2019

66 ขอปะยางรถทะเบียน กร-6153 ชลบุรี 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง นพพลยางยนต์ ใบส าคัญค้างจ่าย ราคา PR0206062060265 25/6/2019

67 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ ๔๐-๐๙๖๔ ชลบุรี เน่ืองจากพัดลม
ดูดอากาศช ารุดและขอเติมน้ ายาแอร์

12,658.10 12,658.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206062070008 10/7/2019

68 ขอซ้ือคลิปแอมป์มิเตอร์ AC/DC เพ่ือใช้ในการตรวจเช็ค
กระแสไฟฟ้า

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206062060297 26/6/2019

69 จ้างเปล่ียนหลอดไฟแสงจันทร์ อาคารหอประชุมธ ารงฯ 
ห้อง ๒๐๑

7,890.00 7,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน หน่อยการไฟฟ้า ร้าน หน่อยการไฟฟ้า ราคา PR0206062060295 26/6/2019

70 ขอจ้างปะยางรถสวัสดิการ ๑๐ และซ่อมป๊ัมคลัทซ์รถ
กระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ม-0210 ชลบุรี

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062060300 26/6/2019

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

71 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค-๗๒๐๘ ชลบุรี เน่ืองจากมี
เสียงดังขณะปฏิบัติงาน

33,319.80 33,319.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PO0206062060012 26/6/2019

72 ขอเติมน้ ายาเคร่ืองปรับอากาศระบบชิลเลอร์ CH-1 
CH-2 เพ่ือให้บริการนิสิต บุคลากร คณาจารย์ และผู้มา
ใช้บริการ

13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

ราคา PO0206062060014 29/6/2019

73 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน กร-๖๑๕๓ ชลบุรี เน่ืองจากเช็ค
ระยะ ๓๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร

1,502.28 1,502.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PR0206062060343 29/6/2019

74 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

4,892.62 4,892.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062060002 4/6/2019

75 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืมถัง 80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธ์ิศรี นายสมชาติ โพธ์ิศรี สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062060001 4/6/2019

76 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062060011 10/6/2019

77 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในวันท่ี 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562

2,109.08 2,109.08 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร) บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062060012 10/6/2019

78 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศห้องพักอาจารย์ช้ัน 4 จ านวน 3 
เคร่ือง  หมายเลขครุภัณฑ์ 5401014010260  
5401014010261 และ 5401014010262

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062060014 13/6/2019

79 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเคร่ืองส าหรับเคร่ือง
ตัดหญ้าของงานภาคสนาม

690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062060022 13/6/2019

80 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาซักผ้างานภาคสนาม 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริลักษณ์ ศราวุธ นางศิริลักษณ์ ศราวุธ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062060021 13/6/2019

81 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าสายพานแอร์ รถบัส 
หมายเลขทะเบียน 40-0520

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง อู้ล้านการช่าง อู้ล้านการช่าง สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062060019 13/6/2019

82 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุงานซ่อมแซมภาคสนาม 
แมกเนติก N 20

909.50 909.50 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062060025 17/6/2019

83 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ เพ่ือใช้ในการรับรอง
บุคคลภายนอก

362.50 362.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิลเทม จ ากัดบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิลเทม จ ากัดสินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062060026 18/6/2019

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

84 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองแฟกซ์เอกสาร 1,177.00 1,177.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062060031 20/6/2019

85 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาล้างรถตู้ หมายเลข
ทะเบียน นข 3426 สระแก้ว

280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจูนคาร์แคร์ ร้านจูนคาร์แคร์ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062060033 24/6/2019

86 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมแซมงานภาคสนาม 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยประดิษฐ์ วัฒนา หจก.ชัยประดิษฐ์ วัฒนา สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062060034 24/6/2019

87 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

2,717.29 2,717.29 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร) บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062060035 24/6/2019

88 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน นข 3426 สระแก้ว

9,870.75 9,870.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062060036 25/6/2019

89 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุงานภาคสนาม (ยาฆ่า
หญ้า)

5,339.30 5,339.30 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062060041 26/6/2019

90 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศห้องพัก อาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล
 อาคาร 3 ช้ัน 12/7 (บางแสน) จ านวน 1 เคร่ือง  
หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0001-1-3/41

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062060040 26/6/2019

91 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานเอกสารต่างๆ ภายในกองบริหารวิทยาเขต
สระแก้ว

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุสสรี  ทวีจันทร์ นางนุสสรี  ทวีจันทร์ คุรสมบัติตรงตามท่ีต้องการ ราคา
ต่ าสุด

PO0209062060001 27/6/2019

92 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

2,703.48 2,703.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062060046 28/6/2019

93 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะรับส่ง ม.บูรพา
 บางแสน-สนามบินสุวรรณภูมิ-โรงแรมทาวน์อินทาวน์ 
กรุงเทพ วันท่ี 11 มิถุนายน 2562 จ านวน 1 คัน

3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062060028 7/6/2019

94 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,200.00        2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062060171 17/6/2019

95 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,300.00        2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062060215 21/6/2019

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

96 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 9,900.00        9,900.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย ราคา PR0206062060233 22/6/2019

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

4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร สุพัตรา เวศ
รานุรักษ์ CP All

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร สุพัตรา เวศ
รานุรักษ์ CP All

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060002 5/6/2562

98 จ้างเหมาชุดเคร่ืองเสียงงานบันเทิงส าหรับงานแต่งงาน
คุณนิรวิทย์  โชติกเสถียร์

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060005 5/6/2562

99 ค่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060003 5/6/2562

100 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้งส าหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันท่ี  8-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

12,370.00 12,370.00 เฉพาะเจาะจง สุพัตรา เวศรานุรักษ์ สุพัตรา เวศรานุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060001 5/6/2562

101 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้ง ส าหรับอาหารกลางวันของ
งานประชุมสัมมนาฯ ของคุณโบ้ ในวันท่ี 13 มิถุนายน 
พ.ศ.2562

2,243.50 2,243.50 เฉพาะเจาะจง สุพัตรา เวศรานุรักษ์ สุพัตรา เวศรานุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060008 6/6/2562

102 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้ง ส าหรับอาหารกลางวันของ
งานประชุมสัมมนาฯ ของคุณโบ้ ในวันท่ี 11 มิถุนายน 
พ.ศ.2562

2,198.00 2,198.00 เฉพาะเจาะจง สุพัตรา เวศรานุรักษ์ สุพัตรา เวศรานุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060007 6/6/2562

103 ซ้ือน้ าแข็ง ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงานประชุมสัมมนาฯของ
งานกองแผนงาน วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060012 10/6/2562

104 ค่าจ้างเหมาท าอาหารงานจัดเล้ียงประชุมสัมมนาฯ ของ
งานกองแผนงาน วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060013 10/6/2562

105 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้งส าหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันท่ี  14-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

15,249.50 15,249.50 เฉพาะเจาะจง สุพัตรา เวศรานุรักษ์ สุพัตรา เวศรานุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060016 11/6/2562

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

6,230.00 6,230.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร สุพัตรา เวศ
รานุรักษ์ CP All

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร สุพัตรา เวศ
รานุรักษ์ CP All

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060015 11/6/2562

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

107 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้ง ส าหรับอาหารกลางวันของ
งานประชุมสัมมนาฯ ของคุณโบ้ ในวันท่ี 18 มิถุนายน 
พ.ศ.2562

2,255.00 2,255.00 เฉพาะเจาะจง สุพัตรา เวศรานุรักษ์ สุพัตรา เวศรานุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060020 13/6/2562

108 ซ้ือน้ าแข็ง ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงานประชุมสัมมนาฯของ
งานบริการวิชาการ วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060021 13/6/2562

109 ซ้ือน้ าแข็ง ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงานประชุมสัมมนาฯของ
งานส านักบริการวิชาการ วันท่ี  27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060026 14/6/2562

110 ซ้ือน้ าแข็ง ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงานประชุมสัมมนาฯของ
งานส านักบริการวิชาการ วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060023 14/6/2562

111 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้งส าหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันท่ี  22-30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

23,938.00 23,938.00 เฉพาะเจาะจง สุพัตรา เวศรานุรักษ์ สุพัตรา เวศรานุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060027 18/6/2562

112 จ้างท าอาหารเพ่ือใช้ในงานจัดเล้ียงอาหารกลางวัน 
ภายในวันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง สุพัตรา เวศรานุรักษ์ สุพัตรา เวศรานุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060030 19/6/2562

113 จ้างท าอาหารเพ่ือใช้ในงานจัดเล้ียงอาหารกลางวัน 
ภายในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060029 19/6/2562

114  ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ าถัง นม ขนมปัง ไส้กรอก แฮม ไข่ 
ส าหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันท่ี 22-30 
มิถุนายน พ.ศ. 2562

10,030.00 10,030.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร สุพัตรา เวศ
รานุรักษ์ CP All

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร สุพัตรา เวศ
รานุรักษ์ CP All

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060028 19/6/2562

115 ซ้ือน้ าแข็ง น้ าด่ืม ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงานกองบริหาร
งานวิจัยนวัตกรรม วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060033 25/6/2562

116 ซ้ือน้ าแข็ง น้ าด่ืม ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงานส านักบริการ
วิชาการ วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060038 25/6/2562

117 ค่าจ้างเหมาท าอาหารงานจัดเล้ียงประชุมสัมมนาฯ 
ส านักงานบริการวิชาการ  วันท่ี  2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060037 25/6/2562

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

118 ค่าจ้างเหมาท าอาหารงานจัดเล้ียงประชุมสัมมนาฯ กอง
บริหารงานวิจัยนวัตกรรม  วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060032 25/6/2562

119 ซ้ือน้ าแข็ง น้ าด่ืม ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงานกองบริหาร
งานวิจัยนวัตกรรม วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060035 25/6/2562

120 ซ้ือน้ าแข็ง น้ าด่ืม ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงานส านักบริการ
วิชาการ วันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060040 25/6/2562

121 ค่าจ้างเหมาท าอาหารงานจัดเล้ียงประชุมสัมมนาฯ 
ส านักงานบริการวิชาการ  วันท่ี  4 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060039 25/6/2562

122  ค่าจ้างเหมาท าอาหารงานจัดเล้ียงประชุมสัมมนาฯ กอง
บริหารงานวิจัยนวัตกรรม  วันท่ี  3 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060034 25/6/2562

123  ซ้ือน้ าแข็ง น้ าด่ืม ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงาน
ประชุมสัมมนาฯงานศูนย์หนังสือจุฬา วันท่ี 6 กรกฎาคม
 พ.ศ. 2562

3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060042 26/6/2562

124 ค่าจ้างเหมาท าอาหารงานจัดเล้ียงงานประชุมสัมมนาฯ 
ศูนย์หนังสือจุฬา  วันท่ี  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060041 26/6/2562

125 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้งส าหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันท่ี  1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

14,002.50 14,002.50 เฉพาะเจาะจง สุพัตรา เวศรานุรักษ์ สุพัตรา เวศรานุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060044 27/6/2562

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

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร สุพัตรา เวศ
รานุรักษ์ CP All

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร สุพัตรา เวศ
รานุรักษ์ CP All

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060043 27/6/2562

127 ส่ังซ้ือวัตถุดิบและวัสดุ ใช้ในแต่ละแผนกภายในศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

25,998.00 25,998.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0217062060046 27/6/2562

128 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 4

23,205.00 23,205.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

8/2 25/6/2562

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

129 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 11,725.00 11,725.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

1/13 25/6/2562

130 ขออนุมัติเช่าเต้นท์ ส าหรับใช้ในโครงการแรกพบนิสิต
หอพัก ประจ าปีการศึกษา 2562

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เท่งเจียว นายสุเทพ เท่งเจียว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

5/06 3/7/2562

131 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในโครงการเตรียมความพร้อมผู้น า
นิสิตหอพัก และบุคลากรหอพัก ปีการศึกษา 2562

1,030.00 1,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

62/0607554 28/6/2562

132 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมและเคร่ืองด่ืมรับรอง 15,475.00 15,475.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

217/10840 3/7/2562

133 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 4

5,701.00 5,701.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

8/7 26/6/2562

134 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 1

4,570.00 4,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

8/6 26/6/2562

135 ขออนุมัติจัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

1/15 9/7/2562

136 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ าประปา ห้อง B509 
หอพักเทา-ทอง 3

5,650.00 5,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

3/20 9/7/2562

137 ขออนุมัติจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้บริเวณอาคารและแนว
ร้ัวหอพักนิสิต โครงการหอพักเทา-ทอง

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PO0218062060001 26/6/2562

138 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 3 ชนิด 86,600.00 86,600.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

1/14 9/7/2562

139 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 586.00 586.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

62/0603019  
62/0603060

3/7/2562

140 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 941.60          950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง PR0206062060015 6/6/2019

141 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 4,830.00        4,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ PR0206062060016 6/6/2019

142 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 3,210.00        3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง PR0206062060014 6/6/2019

143 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 630.00          620.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง PR0206062060130 13/6/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

144 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ก๊อกน้ าเย็น)

3,300.00        3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด PR0206062050312 13/6/2019

145 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 8,100.00        8,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน UP TO YOU Idea ร้าน UP TO YOU Idea PR0206062060135 13/6/2019

146 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 6,500.00        6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ PR0206062060129 13/6/2019

147 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ (ชุดแผ่น
กรองผ้า)

43,870.00      43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด PR0206062060166 17/6/2019

148 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 2,040.00        2,038.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง PR0206062060208 21/6/2019

149 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

4,335.50        4,335.50 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ PR0206062060247 24/6/2019

150 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(คลอรีนฯ)

40,600.04      40,600.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด PR0206062060249 24/6/2019

151 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียน
ไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า

14,552.00      14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด PR0206062060250 24/6/2019

152 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,350.00 1347.13 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง PR0206062060315 27/6/2019

153 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
เคร่ืองพิมพ์

18,900.00      18,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PR0206062060072 11/6/2019

154 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดไส้
กรอง

12,290.00      12,290.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล PR0206062060124 13/6/2019

155 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 78,000.00      78,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ PR0206062060120 13/6/2019

156 ขอความเห็นชอบเสนอถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม 3,462.00        3,462.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.พร้ินท์ซ็อป ร้าน เอส.พี.พร้ินท์ซ็อป เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060227 21/6/2562

157 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือของท่ีระลึก 2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060242 24/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

158 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือของรางวัล จ านวน 3 กระเช้า 1,285.00        1,285.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060241 24/6/2562

159 ขออนุมัติเบิกเงินค่ารางปล๊ักไฟ (มอก.) 5 ช่อง 5 เมคร 
จ านวน 10 อัน

6,000.00        6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062060010 5/6/2019

160 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206062060046 8/6/2019

161 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 55,440.00 55,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มิตรส านักงาน ร้าน มิตรส านักงาน ราคา PR0206062060045 8/6/2019

162 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 55,880.00 55,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มิตรส านักงาน ร้าน มิตรส านักงาน ราคา PR0206062060044 8/6/2019

163 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจานบันทึกข้อมูลขนาด 1 TB 
(Harddisk) 2.5''

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062060047 8/6/2019

164 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจานบันทึกข้อมูล 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062060113 12/6/2019

165 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร 10,465.00 10,465.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคา PR0206062060105 12/6/2019

166 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ขนาด 3x13 เมตร พร้อม
ติดต้ัง

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคา PR0206062060232 22/6/2019

167 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ ราคา PR0206062060284 26/6/2019

168 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคา PR0206062060334 28/6/2019

169 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองท าลายเอกสาร จ านวน 1 
เคร่ือง

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206062060350 30/6/2019

170 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลห้องประชุม ขนาด 
4.8x1.5 เมตร จ านวน 1 ผืน

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062060345 30/6/2019

171 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษการ์ดสีขาว 150 แกรม 
ขนาด A4 พร้อมพิมพ์ทองตรามหาวิทยาลัยบูรพา 
จ านวน 500 ใบ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคา PR0206062060352 30/6/2019

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

172 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดานฟลิปชาร์ต 3 ขา ขนาด 
60x90 ซม. จ านวน 2 ตัว

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคา PR0206062060351 30/6/2019

173 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตู้เย็น ขนาด 9.4 คิว จ านวน 1 ตู้ 14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206062060353 30/6/2019

174 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการบริการวิชาการ     
     วันท่ี 11-19 มิ.ย. 62)

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                    ราคาเสนอ 1,250 
บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                  ราคาซ้ือ 1,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 5/6/2562

175 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (โครงการบริการ
วิชาการ  วันท่ี 11-19 มิ.ย. 62)

22,900.00 22,900.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  พุทธวา             ราคา
เสนอ 22,900 บาท

นายอุทัย  พุทธวา             ราคาจ้าง
 22,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 5/6/2562

176 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (โครงการบริการ
วิชาการ  วันท่ี 11-19 มิ.ย. 62)

22,900.00 22,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพศิน  สมพงษ์             ราคา
เสนอ 22,900 บาท

นายพศิน  สมพงษ์            ราคาจ้าง
 22,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 5/6/2562

177 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในต่างประเทศ       
(โครงการบริการวิชาการ  วันท่ี 11-19 มิ.ย. 62)

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง Ms.Mean Sreymao           ราคา
เสนอ 9,600 บาท

Ms.Mean Sreymao        ราคาจ้าง
 9,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 5/6/2562

178 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                 ราคา
เสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคาซ้ือ
 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062060023 10/6/2562

179 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดท าเล่ม (โครงการ
บริการวิชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย)

96,420.00 96,420.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช  แสงพันตา       ราคา
เสนอ 96,420 บาท

นางภาณภัช  แสงพันตา     ราคาจ้าง
 96,420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 11/6/2562

180 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการวิชาการ
 การรถไฟแห่งประเทศไทย)

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์มณี  เฆพายัพ   ราคา
เสนอ 60,000 บาท

นางสาวพิมพ์มณี  เทฆพายัพ ราคา
จ้าง 60,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 11/6/2562

181 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการวิชาการ
 การรถไฟแห่งประเทศไทย)

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณกิตต์ิ  บุญแท้   ราคาเสนอ
 60,000 บาท

นายสุวรรณกิตต์ิ  บุญแท้ ราคาจ้าง 
60,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 11/6/2562

182 ขออนุมัติจ้างบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล        
(โครงการบริการวิชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย)

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์  ตันอ้าย   ราคา
เสนอ 95,000 บาท

นางสาวจุฑารัตน์  ตันอ้าย   ราคาจ้าง
 95,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 11/6/2562

183 ขออนุมัติจ้างบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล        
(โครงการบริการวิชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย)

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอติกานต์  ครุธพันธ์ุ  ราคา
เสนอ 95,000 บาท

นางสาวอติกานต์  ครุธพันธ์ุ  ราคา
จ้าง 95,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 11/6/2562

184 ขออนุมัติจ้างเหมารถยนต์ส่วนบุคคล (โครงการบริการ
วิชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย)

78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจุมพล  ดลสุข               ราคา
เสนอ 78,000 บาท

นายจุมพล  ดลสุข            ราคาจ้าง
 78,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 11/6/2562

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

185 ขออนุมัติจ้างเหมารถยนต์ส่วนบุคคล (โครงการบริการ
วิชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย)

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกนิจ  ชาติบุรุษ           ราคา
เสนอ 72,000 บาท

นายเอกนิจ  ชาติบุรุษ        ราคาจ้าง
 72,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 11/6/2562

186 ขออนุมัติจัดซ้ือไส้ปากกา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด      
                        ราคาเสนอ 330 
บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด      
                 ราคาซ้ือ 330 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062060044 12/6/2562

187 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการบริการวิชาการ     
     วันท่ี 23-29 มิ.ย. 62)

1,875.00 1,875.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                    ราคาเสนอ 1,875 
บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                  ราคาซ้ือ 1,875 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 14/6/2562

188 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (โครงการบริการ
วิชาการ วันท่ี 23-29 มิ.ย. 62)

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  จันลา             ราคาเสนอ
 22,500 บาท

นายวินัย  จันลา             ราคาจ้าง 
22,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 14/6/2562

189 ขออนุมัติจัดซ้ือพวงหรีด จ านวน 1 พวง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา             ราคา
เสนอ 1,000 บาท

ร้านดอกไม้กัลยา             ราคาซ้ือ 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เงินสวัสดิการ 14/6/2562

190 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ
เทศบาลต าบลเกาะจันทร์)

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ       
                      ราคาเสนอ 800 
บาท

นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ       
                      ราคาจ้าง 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 18/6/2562

191 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการวิชาการ
เทศบาลต าบลเกาะจันทร์)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัตติญา  ป่ินแก้ว       ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวทัตติญา  ป่ินแก้ว    ราคาจ้าง
 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 18/6/2562

192 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล (โครงการบริการวิชาการ
เทศบาลต าบลเกาะจันทร์)

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัตติญา  ป่ินแก้ว       ราคา
เสนอ 6,500 บาท

นางสาวทัตติญา  ป่ินแก้ว    ราคาจ้าง
 6,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 18/6/2562

193 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ 
อบจ.ระยอง)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ       
                      ราคาเสนอ 4,500 
บาท

นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ       
                      ราคาจ้าง 4,500 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 18/6/2562

194 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการวิชาการ
 อบจ.ระยอง)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต  เปรมอ่อน       ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นายธนกฤต  เปรมอ่อน      ราคาจ้าง
 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 18/6/2562

195 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการวิชาการ
 อบจ.ระยอง)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปวริศ  นิลชาติ              ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นายปวริศ  นิลชาติ           ราคาจ้าง
 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 18/6/2562

196 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล (โครงการบริการวิชาการ 
อบจ.ระยอง)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัตติญา  ป่ินแก้ว       ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวทัตติญา  ป่ินแก้ว    ราคาจ้าง
 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 18/6/2562

197 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนกรกฎาคม 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ  ราคา
เสนอ 32,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 32,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062060001 24/6/2562

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

198 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน          ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน      ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062060002 25/6/2562

199 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2562

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ      ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ      ราคาจ้าง
 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062060004 25/6/2562

200 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2562

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ    ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ   ราคาจ้าง
 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062060003 25/6/2562

201 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2562

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ    ราคา
เสนอ 9,000 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง
 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062060065 25/6/2562

202 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (โครงการบริการ
วิชาการ วันท่ี 30 มิ.ย. - 7 ก.ค.  62)

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  จันลา             ราคาเสนอ
 17,000 บาท

นายวินัย  จันลา             ราคาจ้าง 
17,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/6/2562

203 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในต่างประเทศ 
(โครงการบริการวิชาการ วันท่ี 30 มิ.ย. - 7 ก.ค.  62)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง Nguyen Duy Tien             ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นายวินัย  จันลา             ราคาจ้าง 
9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/6/2562

204 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการบริการวิชาการ     
     วันท่ี 30 มิ.ย. - 7 ก.ค.  62)

1,875.00 1,875.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                    ราคาเสนอ 1,875 
บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                  ราคาซ้ือ 1,875 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/6/2562

205 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการบริการวิชาการ     
     วันท่ี 7 - 14 ก.ค.  62)

1,875.00 1,875.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                    ราคาเสนอ 1,875 
บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                  ราคาซ้ือ 1,875 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/6/2562

206 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการบริการวิชาการ     
     วันท่ี 30 มิ.ย. - 7  ก.ค.  62)

1,274.00 1,274.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                    ราคาเสนอ 1,274 
บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                  ราคาซ้ือ 1,274 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 27/6/2562

207 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการบริการวิชาการ     
     วันท่ี 7 - 14  ก.ค.  62)

1,274.00 1,274.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                    ราคาเสนอ 1,274 
บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                  ราคาซ้ือ 1,274 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 27/6/2562

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

208 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการบริการวิชาการ     
     วันท่ี 8 - 18  ก.ค.  62)

1,736.00 1,736.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                    ราคาเสนอ 1,736 
บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                  ราคาซ้ือ 1,736 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 27/6/2562

209 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร รายงานการประเมินตนเอง
และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ)

11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ       
                      ราคาเสนอ 11,200
 บาท

นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ       
                      ราคาจ้าง 11,200 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062060005 27/6/2562

210 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็ครถยนต์ ตามระยะการใช้
งาน และซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ และอุปกรณ์
ท่ีจ าเป็นต้องเปล่ียนตามอายุการใช้งาน (รถตู้ ทะเบียน 
นค 7787 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 5203001010025)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด 2,739.74

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด 2,739.74

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060005 4/6/2562

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

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
6,100.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060002 4/6/2562

212 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 3,045.00 3,045.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช 
3,045.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช 
3,045.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060003 4/6/2562

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

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
12,840.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060001 4/6/2562

214 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 2,341.00 นายอุดม แก่นสา 2,341.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060006 4/6/2562

215 ขออนุมัติซ้ือฟิล์มติดกระจก 3,845.00 3,845.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 3,633.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 3,633.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060008 4/6/2562

216 ขออนุมัติซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน TITLE SHOP 2,200.00 ร้าน TITLE SHOP 2,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060004 4/6/2562

217 ขออนุมัติจ้างท าวีดิทัศน์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณวรัน เรืองศิริ 50,000.00 น.ส. ณวรัน เรืองศิริ 50,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060009 5/6/2562

218 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,889.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,889.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060010 5/6/2562

219 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทวัฒน์ กานต์อัครพงศ์ 
1,800.00

นายนันทวัฒน์ กานต์อัครพงศ์ 
1,800.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060016 6/6/2562

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

220 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 3,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060021 6/6/2562

221 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 4,708.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 4,708.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060017 6/6/2562

222 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
3,000.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
3,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060020 6/6/2562

223 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าคู่มือประสบการณ์วิชาชีพ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 5,855.04 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 5,855.04 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060022 6/6/2562

224 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเล่มสรุปโครงการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060019 6/6/2562

225 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 100.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 100.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060018 6/6/2562

226 ขออนุมัติซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ และกรวยน้ าด่ืม 24,822.93 24,822.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 24,822.93 บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 24,822.93 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060023 6/6/2562

227 ขออนุมัติซ้ือโคมไฟติดผนัง และหลอดไฟ 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 2,790.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 2,790.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060029 7/6/2562

228 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060031 10/6/2562

229 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 2,962.00 นายอุดม แก่นสา 2,962.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060030 10/6/2562

230 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 9,290.25 9,290.25 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 9,290.25 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 9,290.25 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060032 10/6/2562

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

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
6,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060034 10/6/2562

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

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,450.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060035 10/6/2562

233 ขออนุมัติจัดท าแผ่นพับ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060042 10/6/2562

234 ขออนุมัติข้าวสาร 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 1,438.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 1,438.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060036 10/6/2562

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

235 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ 2,500.00 นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ 2,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060054 11/6/2562

236 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดและอุปกรณ์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษ ภูสีเงิน 6,000.00 นายอุกฤษ ภูสีเงิน 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060055 11/6/2562

237 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองไมโครเวฟ ขนาด 23 ลิตร 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 2,990.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 2,990.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062050084 11/6/2562

238 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 15 เคร่ือง 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400062060003 24/6/2562

239 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 6,375.00 6,375.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรพร สุนทรสุข 6,375.00 นางพัชรพร สุนทรสุข 6,375.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060070 12/6/2562

240 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 4,970.00 4,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน A108 เคมีภัณฑ์ 4,970.00 ร้าน A108 เคมีภัณฑ์ 4,970.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060073 12/6/2562

241 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิล 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอสอาร์ตดีไซน์ 450.00 ซีลลอสอาร์ตดีไซน์ 450.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060066 12/6/2562

242 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 1,498.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 1,498.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060083 13/6/2562

243 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
4,000.00

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
4,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060082 13/6/2562

244 ขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสารสี 229.00 229.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 229.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 229.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060091 17/6/2562

245 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองสังฆทานและอัฐบริขาร 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด 
1,607.00

บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด 
1,607.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060098 17/6/2562

246 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบพิธีเคารพส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสิริวัลย์ จรัลจิตติกร 1,000.00 นางสิริวัลย์ จรัลจิตติกร 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060100 17/6/2562

247 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
30,440.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
30,440.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060090 17/6/2562

248 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 2,571.00 นายอุดม แก่นสา 2,571.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060096 17/6/2562

249 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้ ธูปเทียน 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ 250.00 ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ 250.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060099 17/6/2562

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

250 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 14,029.99 14,029.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
14,029.99

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
14,029.99

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060092 17/6/2562

251 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 2,580.01 2,580.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
2,580.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
2,580.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060089 17/6/2562

252 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย 60.00 ใบส าคัญค้างจ่าย 60.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060097 17/6/2562

253 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 3,770.00 3,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,770.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,770.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060095 17/6/2562

254 ขออนุมัติจ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 6,000.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060103 18/6/2562

255 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 2,997.00 2,997.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
2,997.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
2,997.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060105 18/6/2562

256 ขออนุมัติจ้างท าเล่มสรุปโครงการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060107 18/6/2562

257 ขออนุมัติซ้ืออาหารแห้งส าหรับจัดชุดตักบาตร 1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 1,306.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 1,306.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060108 18/6/2562

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

PR0400062060106 18/6/2562

259 ขออนุมัติเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ส่ือ โสตฯ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ 
จ ากัด 20,000.00

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ 
จ ากัด 20,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060115 19/6/2562

260 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 5,390.02 5,390.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,390.02

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,390.02

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060128 19/6/2562

261 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,354.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,354.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060117 19/6/2562

262 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ี
เส่ือมสภาพ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องเปล่ียนตามอายุ
การใช้งาน (รถเก๋ง ทะเบียน กอ 3518 ชลบุรี หมายเลข
ครุภัณฑ์ 5303001010005)

12,912.03 12,912.03 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 12,912.03 ส.อารยยางยนต์ 12,912.03 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060116 19/6/2562

263 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองเล่นซีดี 4,580.00 4,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 3,580.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 3,580.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062050080 20/6/2562

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

264 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
1,440.00

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
1,440.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060143 21/6/2562

265 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ์ นุชก าเนิด 5,000.00 นายธีระยุทธ์ นุชก าเนิด 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060138 21/6/2562

266 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ์ นุชก าเนิด 1,500.00 นายธีระยุทธ์ นุชก าเนิด 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060136 21/6/2562

267 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ์ นุชก าเนิด 1,000.00 นายธีระยุทธ์ นุชก าเนิด 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060137 21/6/2562

268 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 650.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 650.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060142 21/6/2562

269 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าสรุปรูปเล่มโครงการฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060145 21/6/2562

270 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
1,345.00

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
1,345.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060139 21/6/2562

271 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 37,600.00 37,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 31,960.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 31,960.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062050079 21/6/2562

272 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,235.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,235.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060144 21/6/2562

273 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,119.00 นายอุดม แก่นสา 3,119.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060146 21/6/2562

274 ขออนุมัติจ้างเหมาตัดเย็บผ้ากันเป้ือน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ชัย ไชยนิคม 15,000.00 นายนิรันดร์ชัย ไชยนิคม 15,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060151 24/6/2562

275 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,990.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,990.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060167 25/6/2562

276 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 1,225.00 1,225.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,225.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,225.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060165 25/6/2562

277 ขออนุมัติซ้ือวัสดุท าความสะอาด 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 1,269.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 1,269.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060168 25/6/2562

278 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 735.00 735.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 735.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 735.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060164 25/6/2562

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

279 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
4,990.00

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
4,990.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060169 26/6/2562

280 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 2,651.94 2,651.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
2,651.94

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
2,651.94

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060185 27/6/2562

281 ขออนุมัติจ้างท าเอกสารประกอบการประชุม 7,250.00 7,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 7,250.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 7,250.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060192 27/6/2562

282 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าไวนิล 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 350.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 350.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060182 27/6/2562

283 ขออนุมัติจ้างเหมารถ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,400.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060179 27/6/2562

284 ขออนุมัติจ้างเหมารถ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย เชาว์พลกรัง 4,000.00 นายสมชาย เชาว์พลกรัง 4,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060193 27/6/2562

285 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 4,590.04 4,590.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
4,590.04

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
4,590.04

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060183 27/6/2562

286 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062060180 27/6/2562

287 ขอซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 69,978.00 69,978.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพตรงตามความต้องการ PO0500062060001 11/6/2562

288 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้าตรงกับความต้องการ PR0500062060003 5/6/2562

289 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

สินค้าตรงกับความต้องการ PR0500062060004 5/6/2562

290 ขอซ้ือน้ ายาดับเพลิงชนิดเคมีแห้งและสายฉีดดับเพลิง
เคมีแห้ง

45,164.70 45,164.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด สินค้ามีคุณภาพตรงตามความต้องการ PO0500062060002 13/6/2562

291 จ้างติดต้ังอุปกรณ์และเดินสายสัญญาณ ห้อง QS2-506 12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความเช่ียวชาญในการติดต้ัง
อุปกรณ์และเดินสายสัญญาณ

PO0500062060006 21/6/2562

292 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี 26,600.00 26,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพตรงตามความต้องการ PO0500062060004 21/6/2562

293 จ้างติดต้ังอุปกรณ์และเดินสายสัญญาณ ห้องประชุม 
QS2-101

40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ จ ากัด

บริษัท สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ จ ากัด

มีความเช่ียวชาญในการติดต้ัง
อุปกรณ์และเดินสายสัญญาณ

PO0500062060005 21/6/2562

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

294 ขอซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 16,699.76 16,699.76 เฉพาะเจาะจง ร้านอ๊ึงทงฮะ ร้านอ๊ึงทงฮะ สินค้ามีคุณภาพตรงตามความต้องการ PO0500062060003 19/6/2562

295 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 78A 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้าตรงกับความต้องการ PR0500062060072 21/6/2562

296 ขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 16 รายการ 31,590.00 31,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500062060009 28/6/2562

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

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

สินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500062060008 28/6/2562

298 จ้างท าตรายาง 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีความเช่ียวชาญด้านการท าตรายาง PR0500062060097 27/6/2562

299 ขอซ้ือหมึกพิมพ์ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพตรงตามความต้องการ PR0500062060107 28/6/2562

300 ขอซ้ือลังคว่ าแก้วน้ า 445.00 445.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน ร้านจานชาม บางแสน สินค้ามีคุณภาพ PR0500062060102 28/6/2562

301 ขอซ้ือกระจกโต๊ะท างาน 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ์ การช่าง ธีรพงศ์ การช่าง สินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500062060010 28/6/2562

302 ค่าจ้างเหมาบริการ 300 300 เฉพาะเจาะจง น.ส.บุญพา สังข์ทอง น.ส.บุญพา สังข์ทอง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060003 4/6/2019

303 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 28,258.70 28,258.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060001 4/6/2019

304 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 51,520.50 51,520.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟายน์สเปค จ ากัด บริษัท ฟายน์สเปค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060004 4/6/2019

305 ค่าวัสดุ 1,630.00 1,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียร์อุดม                       บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ร้านเชียร์อุดม                       บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060002 4/6/2019

306 ขออนุมัติซ้ือ 779 779 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060011 5/6/2019

307 ขออนุมัติซ้ือ 1,176.00 1,176.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านป้ายจ๋า และร้านสดใสก็อบป้ี

บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านป้ายจ๋า และร้านสดใสก็อบป้ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060010 5/6/2019

308 ขออนุมัติจ้าง 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060001 5/6/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

309 ซ่อมกล้องวงจรปิด 11,288.50 11,288.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนนาดิจิท กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แอนนาดิจิท กรุ๊ป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060002 5/6/2019

310 ขออนุมัติซ้ืออ่ืนๆ 29,229.73 29,229.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060014 5/6/2019

311 ขออนุมัติซ้ือ 5,891.50 5,891.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ประภัสสร, ร้านTฮาร์แวร์, 
ร้านกุญแจทอง, ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค
, ร้านไพรเวชค้าวัสดุ, ร้านไถ่เส็ง, ร้าน
สุภรณ์ทิพย์, ร้านมาสเตอร์โฟโต้, ร้าน
สดใสก็อบป้ี และ บ.บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

ร้าน ศ.ประภัสสร, ร้านTฮาร์แวร์, 
ร้านกุญแจทอง, ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค
, ร้านไพรเวชค้าวัสดุ, ร้านไถ่เส็ง, ร้าน
สุภรณ์ทิพย์, ร้านมาสเตอร์โฟโต้, ร้าน
สดใสก็อบป้ี และ บ.บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060009 5/6/2019

312 ขออนุมัติเช่ารถตู้ปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060036 6/6/2019

313 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 720 720 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060061 7/6/2019

314 ขอซ้ือวัสดุ 11 รายการ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
ศักด์ิสิทธ์ิอลูมิเนียม ครูประถม บีเอสเอ

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
ศักด์ิสิทธ์ิอลูมิเนียม ครูประถม บีเอสเอ

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060058 7/6/2019

315 วัสดุอ่ืนๆ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060045 7/6/2019

316 วัสดุอ่ืน 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060044 7/6/2019

317 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกส าหรับวิทยากร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060043 7/6/2019

318 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการอ่ืน 37,985.00 37,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060004 13/6/2019

319 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา	 ร้านมารดา	 ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060090 11/6/2019

320 ขออนุมัติซ้ือสารเคมี จ านวน 3 รายการ (โครงงาน ธีร์ 
ณภัทร ณัฐชยานันท์)

8,598.52 8,598.52 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟาโคบิส บจก.ฟาโคบิส ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060074 11/6/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

321 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองตู้ปลอดเช้ือ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ ากัด บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060073 11/6/2019

322 ขออนุมัติจ้างท าโปสเตอร์ จ านวน 30 แผ่น 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060089 11/6/2019

323 ค่าเช่ารถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060086 11/6/2019

324 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนฟิวส์แรงสูงและหางปลา 542.89 542.89 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060109 12/6/2019

325 ขออนุมัติซ้ือ Micropette จ านวน 2 รายการ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060107 12/6/2019

326 วัสดุอ่ืน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060102 12/6/2019

327 วัสดุอ่ืนๆ 1,156.00 1,156.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา     
น้ าด่ืมบ้านและสวน

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา     
น้ าด่ืมบ้านและสวน

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060104 12/6/2019

328 ขออนุมัติซ้ือหนังสือภาษาอังกฤษ จ านวน 2 รายการ 19,968.00 19,968.00 เฉพาะเจาะจง โครงการสวัสดิการร้านค้า โรงเรียน
สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"

โครงการสวัสดิการร้านค้า โรงเรียน
สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060112 12/6/2019

329 พิมพ์โปสเตอร์ไวนิว AO 500 500 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060106 12/6/2019

330 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองท าลายเอกสาร 97,905.00 97,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล 
แอนด์ ซัพพลายส์ จ ากัด

บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล 
แอนด์ ซัพพลายส์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060003 12/6/2019

331 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้โดยสาร (ไป-กลับ ม.บูรพา - ไบ
เทค บางนา)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060115 13/6/2019

332 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ จ านวน 15 รายการ (โครงการผูก
สัมพันธ์สานสามัคคีน้องพ่ี วมว.)

1,488.00 1,488.00 เฉพาะเจาะจง ศ.สังฆภัณฑ์ ศ.สังฆภัณฑ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060114 13/6/2019

333 ขออนุมัติซ้ือ 333 333 เฉพาะเจาะจง ร้านสุกัญญา  จีนเมือง ร้านสุกัญญา  จีนเมือง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060116 14/6/2019

334 ขออนุมัติซ้ือ 13,740.00 13,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอติเทพ  การ์เดน ร้านอติเทพ  การ์เดน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060117 14/6/2019

335 ขออนุมัติซ้ือ 4,621.00 4,621.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านเบสท์ซีร็อกซ์ และร้านสุกัญญา 
จีนเมือง

บ.บัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านเบสท์ซีร็อกซ์ และร้านสุกัญญา 
จีนเมือง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060122 14/6/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

336 ขออนุมัติซ้ือ 18,100.00 18,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060120 14/6/2019

337 หมึกเคร่ืองพิมพ์ CE278A 6,120.00 6,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060119 14/6/2019

338 วัสดุส านักงาน 26 รายการ 4,249.80 4,249.80 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช  บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอ
ร่ี จ ากัด  นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ

ร้านธีรเดช  บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอ
ร่ี จ ากัด  นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060125 14/6/2019

339 วัสดุส านักงาน 2 รายการ 5,082.50 5,082.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060118 14/6/2019

340 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ 6,077.60 6,077.60 เฉพาะเจาะจง อิตัลมาร์ nexbio (thailand) co.,Ltd อิตัลมาร์ nexbio (thailand) co.,Ltd ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060124 14/6/2019

341 ขออนุม้ติซ้ือ 480 480 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขปร้ินต้ิง และ SP Print ร้านแสนสุขปร้ินต้ิง และ SP Print ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060121 14/6/2019

342 ปรับปรุงห้อง SD 517 79,725.00 79,725.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060006 17/6/2019

343 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เลนส์กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบติจิ
ตอล AF18-400 mm. พร้อม HD UV Filter จ านวน 1 
ชุด

25,038.00 25,038.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060011 17/6/2019

344 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - ชุดโซฟา จ านวน 1 ชุด 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060008 17/6/2019

345 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 2 รายการ 21,240.00 21,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060009 17/6/2019

346 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 3 รายการ 31,210.00 31,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด 
(มหาชน)

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060005 19/6/2019

347 ขออนุมัติซ้ือหนังสือเทคโนโลยี (การออกแบบและ
เทคโนโลยี) จ านวน 27 เล่ม

1,555.20 1,555.20 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060157 17/6/2019

348 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษาวิทยาศาสตร์ จ านวน 48 
รายการ

67,220.61 67,220.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060156 17/6/2019

349 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - ตู้ดูดความช้ืน 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไรท์ไซน์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ไรท์ไซน์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060010 17/6/2019

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

350 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 24 รายการ 9,864.00 9,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BANCOM SHOP, ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จก., ร้านเจียบ
ฮวด, สุกัญญา จีนเมือง, น้ าด่ืมบ้าน
และสวน และ นายไพรเดช สุทธิเรือง

ร้าน BANCOM SHOP, ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จก., ร้านเจียบ
ฮวด, สุกัญญา จีนเมือง, น้ าด่ืมบ้าน
และสวน และ นายไพรเดช สุทธิเรือง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060151 17/6/2019

351 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 61 รายการ 9,653.00 9,653.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, 
สมปอง คุ้มทรัพย์, มณีรัตน์  อยู่อ่อน,
 ประพิณ  พุ่มพวง, บริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด, น้ าด่ืมบ้านและสวน
 และ ณัฐณันท์  ม่ันยืนยง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, 
สมปอง คุ้มทรัพย์, มณีรัตน์  อยู่อ่อน,
 ประพิณ  พุ่มพวง, บริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด, น้ าด่ืมบ้านและสวน
 และ ณัฐณันท์  ม่ันยืนยง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060154 17/6/2019

352 หลังค่คลุมด้านข้างอาคารสิรินธร 72,755.00 72,755.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060007 17/6/2019

353 ขอซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 36,849.73 36,849.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060015 18/6/2019

354 ขอซ่อมเคร่ืองวัดสนามแม่เหล็ก 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครส นาโนโซลูช่ัน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เครส นาโนโซลูช่ัน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060013 18/6/2019

355 ค่าเช่ารถยนต์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060175 18/6/2019

356 ปรับปรุงห้อง C107 63,130.00 63,130.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060012 18/6/2019

357 เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 รายการ 99,244.00 99,244.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060014 18/6/2019

358 เช่ารถยนต์ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060176 18/6/2019

359 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 3,335.00 3,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060180 19/6/2019

360 วัสดุวิทยาสาสตร์ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ 
อินสตรูเมนท์ จ ากัด

บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ 
อินสตรูเมนท์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060194 19/6/2019

361 วัสดุวิทยาศาสตร์ 33,426.80 33,426.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จ ากัด บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060191 19/6/2019

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

362 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 50,100.00 50,100.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060016 19/6/2019

363 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060197 19/6/2019

364 ขออนุมัติเช่ารถบัส จ านวน 1 คัน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060198 19/6/2019

365 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ จ านวน 9 รายการ 1,998.00 1,998.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060196 19/6/2019

366 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060195 19/6/2019

367 ขออนมัติซ้ือ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุกัญญา  จีนเมือง ร้านสุกัญญา  จีนเมือง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060201 21/6/2019

368 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 9,523.00 9,523.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี 501 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี 501 ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060199 21/6/2019

369 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 62,990.90 62,990.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี 501 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี 501 ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060018 21/6/2019

370 ซ่อมลิฟท์อ.ชีวภาพ 9,897.50 9,897.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060220 24/6/2019

371 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกส าหรับวิทยากร 2,720.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060218 24/6/2019

372 ซ่อมหลังคาอาคารแปรรูปอาหาร 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060022 24/6/2019

373 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 9,745.00 9,745.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060217 24/6/2019

374 ขออนุมัติจ้างท าป้ายคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ชุด 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060020 25/6/2019

375 เช่ารถตู้ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060247 25/6/2019

376 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 18 ถัง 630 630 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060232 25/6/2019

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

377 เช่ารถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060248 25/6/2019

378 ขออนุมัติจ้างเหมาเตรียมปฏิบัติการ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พัฒน์ รามสีดา นายพงษ์พัฒน์ รามสีดา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060024 25/6/2019

379 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 16,350.00 16,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060239 25/6/2019

380 วัสดุอ่ืนๆ 17,548.00 17,548.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060229 25/6/2019

381 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 25,400.00 25,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเนอร์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท อินเนอร์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060238 25/6/2019

382 วัสดุอ่ืนๆ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060235 25/6/2019

383 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060241 25/6/2019

384 วัสดุอ่ืนๆ 1,005.80 1,005.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมนท์ จ ากัด

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมนท์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060237 25/6/2019

385 ขออนุมัติจ้างเหมาท าห้อง 40,300.00 40,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060025 25/6/2019

386 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (ไป - กลับ ม.บูรพา 
ชลบุรี - โรงแรมเซ็นจูร่ีพาร์ค กทม.)

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

PR0600062060244 25/6/2019

387 ซ่อมรถตู้ 4,740.00 4,740.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโจ อู่ช่างโจ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060227 25/6/2019

388 วัสดุ 950 950 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060231 25/6/2019

389 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 20,646.72 20,646.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมนท์ จ ากัด

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมนท์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060031 26/6/2019

390 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060230 25/6/2019

391 วัสดุอ่ืน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060236 25/6/2019

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

392 ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (ส าหรับการเรียนปฏิบัติการ) 1,014.00 1,014.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060234 25/6/2019

393 ขออนุมัติเช่ารถตู้ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060257 26/6/2019

394 ขออนุมัติเช่ารถตู้ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060256 26/6/2019

395 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้อง common room จ านวน 1 
งาน

81,180.90 81,180.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี 501 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี 501 ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060033 26/6/2019

396 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จ านวน 14 เคร่ือง

31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060030 26/6/2019

397 ขออนุมัติซ้ือ Oscilloscope จ านวน 6 เคร่ือง 96,974.10 96,974.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เลกะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท เลกะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060029 26/6/2019

398 ขออนุมัติซ้ือกระดานขาต้ังล้อเล่ือน 13,583.65 13,583.65 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพ.คอมเมอร์เชียล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพ.คอมเมอร์เชียล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060028 26/6/2019

399 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060034 27/6/2019

400 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ In focus student's book จ านวน
 27 เล่ม

7,994.70 7,994.70 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060274 27/6/2019

401 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3,557.00 3,557.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา,ร้าน
เจียบฮวด,แสนสุขฟาร์มาซี,เฮ้งย่งไถ่, 
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด,ร้าน
ไถ่เส็ง,แสนสุขกราฟฟิค,นายไพเดช 
สุทธิเรืองและบางแสนการพิมพ์

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา,ร้าน
เจียบฮวด,แสนสุขฟาร์มาซี,เฮ้งย่งไถ่, 
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด,ร้าน
ไถ่เส็ง,แสนสุขกราฟฟิค,นายไพเดช 
สุทธิเรืองและบางแสนการพิมพ์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060276 27/6/2019

402 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 17,760.00 17,760.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062060035 27/6/2019

403 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062060278 28/6/2019

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

404 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ Potassium 
hexachloroplatinate(IV) 1 gm Sigma,Ethanal 
95% ,แกลอนสีเทา 20 ลิตรเก็บ Waste คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

6,066.90 6,066.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค
 เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค
 เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060003 4/6/2562

405 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 11,642 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

4,425.10 4,425.10 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060002 4/6/2562

406 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ือง Process Control  
รายละเอียดตามใบเสอนราคา

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร์ จ ากัด บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062060002 6/6/2562

407 ค่าถ่ายเอกสาร รายละเอียดตามใบเสนอราคา 680.20 680.20 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060015 6/6/2562

408 ขออนุมัติจัดจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือวัด Universal 
Length Measuring Machine จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรช่ัน จ ากัด บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060035 10/6/2562

409 ขออนุมัติจัดจ้างท าแผ่น PP ปร้ินอ้ิงเจ็ท ขนาด 160x60
 ซม. จ านวน 2 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060021 10/6/2562

410 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 5,418 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

2,058.84 2,058.84 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060037 10/6/2562

411 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานฉาบเรียบ ใช้แผ่นยิบ
ซ่ัมหนา 9 มม.พร้อมทาสี จ านวน 1 งาน

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค จ ากัด บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062050064 11/6/2562

412 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ MacBook Pro
 (เปล่ียน CPU Core I5 และเปล่ียน Battery) จ านวน 1
 งาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณวินิจ เขียวข า คุณวินิจ เขียวข า เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060049 11/6/2562

413 ขออนุมัติจัดจ้าง ท าเส้ือโปโล ผ้า TC Micro สีเหลือง 
แขนจ๊ัมรอบทอลาย พร้อมปัก 2 จุด  ตามรายละเอียด
เอกสารแนบ

23,893.10 23,893.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซม ดีไซน์ ยูนิฟอร์ม แฟคทอ
ร่ี จ ากัด

บริษัท แซม ดีไซน์ ยูนิฟอร์ม แฟคทอ
ร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062060004 11/6/2562

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

414 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร(แป้น) ร้านโชคถาวร(แป้น) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060042 11/6/2562

415 ขออนุมัติจัดจ้างปร้ินสีแผ่นพับกระดาษธรรมดา A4 
จ านวน 1 งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านข้าวโอ๊ตก๊อปป้ี ร้านข้าวโอ๊ตก๊อปป้ี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060048 11/6/2562

416 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
จ านวน 1 งาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

418.00 418.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060051 11/6/2562

417 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา - โรงเรียนชิตใจช่ืน จ.ปราจีนบุรี ในวันท่ี 13 
มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060050 11/6/2562

418 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ
ไป-กลับ ม.บูรพา-จ.นครราชสีมา ในวันท่ี 27-29 
มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062060003 11/6/2562

419 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-ส านักงานต ารวจภูธร ชลบุรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นิยมญาติ นายอนุชา นิยมญาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060060 12/6/2562

420 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 4,007.10 4,007.10 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060084 14/6/2562

421 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี 
จ านวน 4 รายการ

17,441.00 17,441.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จ ากัด บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062060005 14/6/2562

422 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - ส านักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันท่ี 19 
มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060083 14/6/2562

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

423 ขออนุมัติจัดจ้างท าแผ่น PP ปร้ินอ้ิงเจ็ท ขนาด 160x60
 ซม. จ านวน 2 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060089 17/6/2562

424 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา - โรงเรียนศรียานุสรณ์/โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 48 จ.จันทบุรี ในวันท่ี 20-21 มิถุนายน 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060088 17/6/2562

425 ขออนุมัติจัดซ้ือ แบตเตอร่ีส ารอง UPS จ านวน 1 
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060095 18/6/2562

426 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโฟสต์อิทสีชมพู,เจลเน้นข้อความ 
Jact stick 5 pcs,สมุดปกหนังสือสีหวาน A6,แฟ้ม
เอกสารรัดมุม A4 5020 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,166.00 1,166.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060091 18/6/2562

427 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงแรมอวานี พลัส หัวหิน 
รีสอร์ท อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี ในวันท่ี 20-22มิถุนายน 
2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060096 18/6/2562

428 ขออนุมัติจัดจ้าง ถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

2,816.56 2,816.56 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060090 18/6/2562

429 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าห้องสัมมนาพร้อมอุปกรณ์ วันท่ี 
28-29 มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง KANTARY HOTEL KORAT KANTARY HOTEL KORAT เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060097 19/6/2562

430 ขออนุมัติจัดจ้างปร้ินสีกระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม,
ปร้ินขาวด า A4,ปร้ินขาวด า A2 ,กระดาษขาว A2 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

10,450.00 10,450.00 เฉพาะเจาะจง ต้นบุญการพิมพ์ ต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060103 24/6/2562

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

431 ขออนุมัติจัดจ้างท าแผ่น PP ปร้ินอ้ิงเจ็ท ขนาด 160x60
 ซม. จ านวน 2 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060100 24/6/2562

432 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา ส าหรับลิฟท์ ตัวท่ี 
1-3 ,ซ่อมแซมล าโพงเสียงพูดในลิฟท์ จ านวน 1 ชุด,ชุด
ปุ่มกด จ านวน 3 ชุด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060101 24/6/2562

433 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโฟสต์-อิท โน๊ต,กระดาษกาวย่น,
ปากกาเมจิก,ซองซิปพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

2,735.95 2,735.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060107 24/6/2562

434 ขออนุมัติจัดจ้าง ซ่อมบ ารุงห้องน้ า ช้ัน 2 และช้ัน 3 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

37,950.00 37,950.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ์ คงจีบ นายฐานุพงศ์ คงจีบ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060124 25/6/2562

435 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมบ ารุงวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ์ คงจีบ นายฐานุพงศ์ คงจีบ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060120 25/6/2562

436 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา-สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060121 25/6/2562

437 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา-สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในวันท่ี 30
 มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060117 25/6/2562

438 ขออนุมัติจัดจ้าง ซ่อมกล้องระดับอัตโนมัติ จ านวน 15 
เคร่ือง และกล้องวัดมุม จ านวน 13 เคร่ือง

66,400.00 66,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิท ริช (พลัส) จ ากัด บริษัท อินฟินิท ริช (พลัส) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060134 25/6/2562

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

439 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จ.นนทบุรี ใน
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060141 26/6/2562

440 ขอจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนมิถุนายน  2562 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร , 
บริษัทบางจากกรีนเนต จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร , 
บริษัทบางจากกรีนเนต จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062060006 4/6/2019

441 ขอจัดจ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับท่ี 1-2 ปี
การศึกษา  2561

98,547.00 98,547.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีกิจ พร้ินต้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีกิจ พร้ินต้ิง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062060008 4/6/2019

442 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และส่ือประชาสัมพันธ์ในการจัดท า
โครงการ C-RENDER  Dreamer To Be CG Creator 
คร้ังท่ี 1

13,049.00 13,049.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062060007 4/6/2019

443 ขอจัดจ้างท าเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ
นิทรรศการศิลปนิพนธ์

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง , ร้าน SP 
PRINT

นายไพรเดช  สุทธิเรือง , ร้าน SP 
PRINT

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062060015 5/6/2019

444 ขอจ้างเหมาบริการรถหกล้อขนผลงานศิลปะ โครงการ
นิทรรศการศิลปนิพนธ์

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงอาทิตย์  เงินทรัพย์ นายแสงอาทิตย์ เงินทรัพย์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062060016 5/6/2019

445 ขอจัดจ้างท าการ์ดเชิญ ในการจัดท าโครงการวันคล้าย
วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ. 2562

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062060036 7/6/2019

446 ขอจัดซ้ือกระดาษ เพ่ือใช้ในการจัดสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาระดับปรับญาตรี ( TCAS รอบท่ี 5) โครงการ
รับตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจ าปีการศึกษา 2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี นางกรกมล  เสริมศรี ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062060035 7/6/2019

447 จัดซ้ือน้ ายาท าความสะอาด 39,065.70 39,065.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีอาร์. บูรพา ซัพพลาย จ ากัด บริษัท บีอาร์. บูรพา ซัพพลาย จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062060034 7/6/2019

448 ขอจัดจ้างเหมาจัดท าเคร่ืองบวงสรวงพระพิฆเนศ ในการ
จัดท าโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ปีการศึกษา  2562

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักด์ิ  รัตนงามแสง นายสิทธิศักด์ิ  รัตนงามแสง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062060090 14/6/2019

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

449 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการปรับพ้ืนฐาน
ทักษะทางด้านศิลปกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา  2562

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี นางกรกมล  เสริมศรี ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062060105 26/6/2019

450 ขอเสนอซ้ือต้นไม้ประดับ ต้นไม้มงคล เพ่ือน ามาปลูกใน
กระถางเป็นไม้ประดับภายในอาคารคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือความสวยงาม

2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เมือง การ์เด้น ร้านไม้เมือง การ์เด้น สินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062060005 5/6/2562

451 ขออนุมัติจ้างท ากระดาษค าตอบ ส าหรับใช้ในการ
ทดสอบความรู้ของนิสิตในการเรียนการสอนของ
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

21,667.50 21,667.50 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062060006 5/6/2562

452 ขออนุมัติซ้ือกระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น ส าหรับใช้เช็ดมือ
ในห้องน้ าอาจารย์ของอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062060004 5/6/2562

453 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ เพ่ือส าหรับใช้พิมพ์เอกสาร
ราชการต่าง ๆ ของภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนา
สังคม คณะศึกษาศาสตร์

11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที อินเตอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที อินเตอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์

สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062060009 6/6/2562

454 ขอเสนอซ้ือกระดาษ A4 80g เพ่ือส าหรับให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา เบิกวัสดุใช้ใน
หน่วยงานส าหรับใช้ถ่ายเอกสาร และปร้ินเอกสาร
ราชการต่าง ๆ

57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO0900062060001 7/6/2562

455 ขอเสนอจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล
 แบบท่ี 1 เพ่ือส าหรับใช้ในห้องเรียนอาคาร QS1 ห้อง 
107 และ 505A เน่ืองจากของเดิมช ารุดใช้งานไม่ได้

44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062060021 7/6/2562

456 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี HP CE401 (สีฟ้า) 
เน่ืองจากหมึกพิมพ์หมด จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือสามารถพิมพ์
เอกสารประชาสัมพันธ์ และเอกสารอ่ืนๆ ได้ตามปกติ

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062060019 7/6/2562

457 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ย-3924 เดือน มิ.ย 2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060026 4/6/2019

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

458 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ ามันเคร่ือง 2T รถจักรยานยนต์ ย-
3924

100.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060029 4/6/2019

459 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากรงดัก 1,656.00 1,656.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลาสติก ร้านพลาสติก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060038 5/6/2019

460 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโต๊ะ ห้องเรียน 506 28,665.30 28,665.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060037 5/6/2019

461 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตู้เก็บเคร่ืองเสียงห้องเรียน 506 1,594.30 1,594.30 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060036 5/6/2019

462 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 14,659.00 14,659.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ระยองส่ือสาร จ ากัด บริษัท ระยองส่ือสาร จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060039 5/6/2019

463 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์เปล่ียนก๊อกน้ าสนามหญ้า
ของคณะฯ

509.00 509.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060040 6/6/2019

464 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหลอดเกลียว,ข้ัวเกลียว 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด บริษัท กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060041 6/6/2019

465 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการ
ประชุมภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข คร้ังท่ี 5/2562 และ
การประชุมคณะกรรมการหลักสูตร สบ.สาธารณสุข
ชุมชน คร้ังท่ี 2/2562

279.00 279.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060055 10/6/2019

466 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง,กรอง
น้ ามันเคร่ือง,หัวเช้ือ รถตู้ทะเบียน นง-4230

1,370.00 1,370.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโจ อู่ช่างโจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060056 10/6/2019

467 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเจาะรูติดรูปถ่ายบัณฑิต มหาบัณฑิต
 ดุษฎีบัณฑิต

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค์  ละกะเต็บ นายจตุรงค์  ละกะเต็บ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060057 12/6/2019

468 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera 
M2035

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060061 17/6/2019

469 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าโปสเตอร์ โครงการงานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 33

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทปร้ินท์ ร้านสมาร์ทปร้ินท์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060059 17/6/2019

470 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าตัวอย่างไวนิลรายวิชา 
70144059 สัมมนาทางสาธารณสุข

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรินทร์ อุดมสันต์ิ นางสาวสุรินทร์ อุดมสันต์ิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060067 17/6/2019

471 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ใช้ในโครงการงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 33

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060058 17/6/2019

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

472 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะเดินทางไปจัด
โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ณ 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา 
กรุงเทพฯ

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาตรี ส าเภาทอง นายชาตรี ส าเภาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060060 17/6/2019

473 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมถังน้ าใต้ดิน 688.00 688.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060090 21/6/2019

474 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม หลักสูตร 
วทบ.อนามัยส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 59

1,056.00 1,056.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060098 25/6/2019

475 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุป
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060099 26/6/2019

476 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าเอกสารหลักสูตรปรับปรุง 59 32,760.00 32,760.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062060100 27/6/2019

477 จัดซ่อมเคร่ืองปรับอากาศขนาด 60,000Btu ห้อง 209 
จ านวน 1เคร่ือง

2,461.00        2,461.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                   
 ราคาท่ีเสนอ 2,461.00 บาท

    ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค               
 ราคาท่ีตกลงฯ 2,461.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062060009 6/6/2019

478 จัดจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 12 ท่ีน่ัง เช็ดระยะ 250,000
 กิโล จ านวน 1 คัน รายละเอียดการซ่อมตามขอบเขต
งานดังแนบ

9,623.05 9,623.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ
ราคาท่ีเสนอ 9,623.05 บาท

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ
ราคาท่ีตกลงฯ 9,623.05 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062060011 10/6/2019

479 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 12.56 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. วงศ์ทรายทอง                   
 ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงศ์ทรายทอง                     
 ราคาท่ีตกลงฯ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062060013 11/6/2019

480 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็ดเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
7 เคร่ือง

8,827.00 8,827.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                   
 ราคาท่ีเสนอ 8,827.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                  
 ราคาท่ีตกลงฯ 8,827.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062060012 11/6/2019

481 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Tablet จ านวน 1 เคร่ือง 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด    
ราคาท่ีเสนอ 6,900.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด    
ราคาท่ีตกลงฯ 6,900.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062060029 12/6/2019

482 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 72 ถัง 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน               
ราคาท่ีเสนอ 2,520.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน               
ราคาท่ีตกลงฯ 2,520.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062060030 13/6/2019

483 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 5 รายการ 1,637.10 1,637.10 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                                
 ราคาท่ีเสนอ 1,637.10 บาท

ร้านไถ่เส็ง                                
 ราคาท่ีตกลงฯ 1,637.10 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062060031 13/6/2019

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

484 จัดซ้ือจ้างบริการค่าใช้ระบบส่ง SMS จ านวน 1 รายการ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วันม๊อบบ้ี จ ากัด                 
ราคาท่ีเสนอ 10,700.00 บาท

บริษัท วันม๊อบบ้ี จ ากัด                 
ราคาท่ีตกลงฯ 10,700.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062060001 14/6/2019

485 จัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 อัน 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์         
ราคาท่ีเสนอ 270.00 บาท

นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์         
ราคาท่ีตกลงฯ 270.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062060035 18/6/2019

486 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 130 ลิตร 3,355.30 3,355.30 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศ์ทรายทอง                    
 ราคาท่ีเสนอ 3,355.30 บาท

หจก. วงศ์ทรายทอง                    
 ราคาท่ีตกลงฯ 3,355.30 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062060036 19/6/2019

487 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศขนาด 60000 Btu ห้อง 
105

7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                  
 ราคาท่ีเสนอ 7,169.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                   
 ราคาท่ีตกลงฯ 7,169.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062060039 20/6/2019

488 จัดจ้างซ่อมตู้ควบคุมอุณหภูมิและสลับการท างานเคร่ือง
ปรับอกาศ ห้อง SERVER อาคาร KB จ านววน 1 งาน

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                   
 ราคาท่ีเสนอ 9,095.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                  
 ราคาท่ีตกลง 9,095.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062060040 20/6/2019

489 จัดจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าห้อง 329 จ านวน 1 งาน 9,685.00 9,685.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                  
 ราคาท่ีเสนอ 9,685.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                  
 ราคาท่ีตกลง 9,685.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062060037 20/6/2019

490 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 545.70 545.70 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                                
 ราคาท่ีเสนอ 545.70 บาท

ร้านไถ่เส็ง                                
 ราคาท่ีตกลงฯ 545.70 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062060038 20/6/2019

491 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 
เคร่ือง

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                  
 ราคาท่ีเสนอ 4,280.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                  
 ราคาท่ีตกลง 4,280.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062060045 25/6/2019

492 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
2 เคร่ือง ห้อง 204

2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                  
 ราคาท่ีเสนอ 2,782.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                  
 ราคาท่ีตกลง 2,782.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062060046 25/6/2019

493 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 374.50 374.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                                
 ราคาท่ีเสนอ 374.50 บาท

ร้านไถ่เส็ง                                 
 ราคาท่ีตกลงฯ 374.50 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062060047 25/6/2019

494 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
8 เคร่ือง

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                  
 ราคาท่ีเสนอ 10,700.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                  
 ราคาท่ีตกลง 10,700.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062060002 27/6/2019

495 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุงานเกษตร 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง อัศนัยเคร่ืองป้ันดินเผา อัศนัยเคร่ืองป้ันดินเผา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060011 7/6/2019

496 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างปรับปรุงมุมน่ังอ่านหนังสือ 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญช่วย โนนทิง นายบุญช่วย โนนทิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060013 7/6/2019

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

497 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุจัดโครงการ 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง กันยารัตน์ นุ่มน่ิม, พรพิพัฒน์ เวทการ
, บ.อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก., บ.ซี
เอ็ดยูเคช่ัน จก. (มหาชน), บ.สยาม
แม็คโคร จก.(มหาชน)

กันยารัตน์ นุ่มน่ิม, พรพิพัฒน์ เวทการ
, บ.อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก., บ.ซี
เอ็ดยูเคช่ัน จก. (มหาชน), บ.สยาม
แม็คโคร จก.(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060010 7/6/2019

498 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างตกแต่งผนังห้อง 49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลินพิศ สุขไสยาตร์ นางสาวเพลินพิศ สุขไสยาตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060012 7/6/2019

499 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมแซมโต๊ะ 58,400.00 58,400.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด สุธรรม นายบรรเจิด สุธรรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060015 7/6/2019

500 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างปรับฝ้าหลุม 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรรณิกา อินทรช่ืน นางกรรณิกา อินทรช่ืน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060014 7/6/2019

501 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือปลอกหมอน 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์ ป่ินรัตน์สุวรรณ นายประสงค์ ป่ินรัตน์สุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060044 10/6/2019

502 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,990.00 9,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.เลเซอร์แอนอิงค์ จก. บ.เลเซอร์แอนอิงค์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060023 10/6/2019

503 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาทาสี 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060045 10/6/2019

504 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาค่าแรงติดบานประตู
และกุญแจล็อค

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060030 10/6/2019

505 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเปล่ียนหนังพนักพิง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์ ป่ินรัตน์สุวรรณ นายประสงค์ ป่ินรัตน์สุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060021 10/6/2019

506 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเดินสายติดต้ังปล๊ักไฟและ
หลอดไฟ

72,970.00 72,970.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม เชียงกาขันธ์ นายบุญเสริม เชียงกาขันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060033 10/6/2019

507 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าแผ่นอะคีลิค 5,140.00 5,140.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไอทีที ไอ พลาสติก จก. บ. ไอทีที ไอ พลาสติก จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060026 10/6/2019

508 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมขอบถนนทางลาด 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060022 10/6/2019

509 ขอความเห็นชอบพิมพ์โปสเตอร์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060041 10/6/2019

510 ขอความเห็นชอบจ้างพิมพ์โปสเตอร์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษ์ดนัย บุตะเขียว นายทักษ์ดนัย บุตะเขียว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060027 10/6/2019

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

511 ขอความเห็นชอบซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. 
(มหาชน)

บ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. 
(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060028 10/6/2019

512 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060039 10/6/2019

513 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมพยาบาล สาธารณสุขไทย สมาคมพยาบาล สาธารณสุขไทย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060040 10/6/2019

514 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือแผ่นอะคีลิค 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไอทีที ไอ พลาสติก จก. บ. ไอทีที ไอ พลาสติก จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060024 10/6/2019

515 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญาณ HDMI
 to VGA

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060025 10/6/2019

516 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมช่องต่อสัญญาณ 
USB HUB

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060046 10/6/2019

517 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 96,594.50 96,594.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060048 10/6/2019

518 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 18,428.00 18,428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีดเดอร์ แอนด์ รีดเดอร์ จ ากัด บริษัท ลีดเดอร์ แอนด์ รีดเดอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060043 10/6/2019

519 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,770.00 7,770.00 เฉพาะเจาะจง บ. โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จก. บ. โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060034 10/6/2019

520 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,460.00 3,460.00 เฉพาะเจาะจง อัศนัยเคร่ืองป้ันดินเผา อัศนัยเคร่ืองป้ันดินเผา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060031 10/6/2019

521 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุไฟฟ้า 1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศตพร ศรีสวัสด์ิ นางสาวศตพร ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060032 10/6/2019

522 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส่ิงก่อสร้าง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาววาการ์เด้น วาววาการ์เด้น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060018 10/6/2019

523 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนโลยี 2004 จก. บ.เทคโนโลยี 2004 จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060047 10/6/2019

524 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060029 10/6/2019

525 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์ พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060067 14/6/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

526 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุจัดโครงการ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นานาพรรณไม้, ไพรเวชค้าวัสดุ, บ้าน
สวนอภัยพันธ์ุ, สยามการเกษตร, บ.
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก.(มหาชน), บ.
โฮมโปรดักส์ เซ็นเตร์ จก. (มหาชน)

นานาพรรณไม้, ไพรเวชค้าวัสดุ, บ้าน
สวนอภัยพันธ์ุ, สยามการเกษตร, บ.
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก.(มหาชน), บ.
โฮมโปรดักส์ เซ็นเตร์ จก. (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060065 14/6/2019

527 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงานและหมึกพิมพ์ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ฟ้าใส ฟ้าใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060066 14/6/2019

528 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือแผ่นยาง 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยุวดีแผ่นยาง ร้านยุวดีแผ่นยาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060069 18/6/2019

529 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 38,002.00 38,002.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060081 18/6/2019

530 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกโทนเนอร์ HP 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จก. (มหาชน) บ.ซีโอแอล จก. (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060077 18/6/2019

531 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส่ิงก่อสร้าง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอส.ซี.เอ็ม.สตีล จก. บ. เอส.ซี.เอ็ม.สตีล จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060086 18/6/2019

532 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บวรวันชาติ บวรวันชาติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060072 18/6/2019

533 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060075 18/6/2019

534 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรม 
SSL Web Site ส านักหอสมุด

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060070 18/6/2019

535 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บ. มายวัน มีเดีย จก. บ. มายวัน มีเดีย จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060087 18/6/2019

536 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าป้ายหน้าห้อง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศตพร ศรีสวัสด์ิ นางสาวศตพร ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060068 18/6/2019

537 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 49,700.00 49,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060080 18/6/2019

538 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุงานเกษตร 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง สวนเอเดน สวนเอเดน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060084 18/6/2019

539 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุงานเกษตร 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง สยามการเกษตร สยามการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060083 18/6/2019

หนา้ 42



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

540 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 5,848.00 5,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สถาพร บุ๊คส์ จ ากัด บริษัท สถาพร บุ๊คส์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060082 18/6/2019

541 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุงานเกษตร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นานาพรรณไม้ นานาพรรณไม้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060088 18/6/2019

542 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060074 18/6/2019

543 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062060085 18/6/2019

544 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมแพ็ค 2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062060003 4/6/2019

545 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 9,430.98        9,430.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062060049 11/6/2019

546 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 11,556.00      11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062060048 11/6/2019

547 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 23 รายการ 11,466.00      11,466.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062060050 11/6/2019

548 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมแพ็ค 4,800.00        4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062060084 24/6/2019

549 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล

20,500.00      20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062060085 24/6/2019

550 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตู้น้ าเย็น 5 หัวก๊อก 1,605.00        1,605.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062060092 25/6/2019

551 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062060016 8/6/2019

552 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 6/2562 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062060006 4/6/2019

553 ขออนุมัติจ้างเหมายายพาหนะ (การสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 2,000
 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 2,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062060021 11/6/2019

หนา้ 43



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

554 ขออนุมัติจ้างเหมายายพาหนะ (ประชุมวิชาการ
นานาชาติ)

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 8,400
 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 8,400
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062060020 11/6/2019

555 ขออนุมัติซ่อมแซมไมโครโฟน (ไวเลสไมโครโฟน) 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด/
เสนอราคา 12,840 บาท

บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด/
เสนอราคา 12,840 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062060001 14/6/2019

556 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงเพ่ือใช้กับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง (Generator)

3,871.50 3,871.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)/เสนอราคา 
3,871.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)/เสนอราคา 
3,871.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062060030 18/6/2019

557 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันตัดหญ้า 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)/เสนอราคา 120 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)/เสนอราคา 120 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062060031 18/6/2019

558 ขออนุมัติจ้างจัดท าคู่มือนิสิตและสมุดบันทึกหมวดฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 150 ช่ัวโมง

30,344.00 30,344.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 30,344
 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 30,344
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062060002 21/6/2019

559 ขออนุมัติจัดซ้ือปุ๋ยน้ าตาล 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เมือง การ์เด้น/เสนอราคา 
1,500 บาท

ร้านไม้เมือง การ์เด้น/เสนอราคา 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062060039 21/6/2019

560 ขออนุมัติจัดซ้ือโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด/
เสนอราคา 16,000 บาท

บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด/
เสนอราคา 16,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062060003 27/6/2019

561 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 16 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนภายในศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล

23,241.30 23,241.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณPR2100062060018 6/6/2019

562 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกาษาจ านวน 9 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ า, 
การบ าบัดน้ าเสีย และวิชาปัญหาพิเศษ

40,317.60 40,317.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณPR2100062060022 6/6/2019

563 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการท าปัญหาพิเศษของ
นิสิตในคณะเทคโนโลยีทางทะเล

5,724.50 5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณPR2100062060020 6/6/2019

564 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการท าปัญหาพิเศษของ
นิสิตในคณะเทคโนโลยีทางทะเล

4,397.70 4,397.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณPR2100062060019 6/6/2019

565 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ใน
การผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะเทค
โนดลยีทางทะเล

4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณPR2100062060023 6/6/2019

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

566 ขออนุมัติซ้ือฝาบนส าหรับเคร่ืองเก็บตัวอย่างดิน 9 น้ิว 
จ านวน 1 อัน เพ่ือใช้ในการเรียนปฏิบัติการการศึกษา
สัตว์หน้าดินในรายวิชาปัญหาพิเศษ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง พรรณีเอ็นจิเนียร่ิง พรรณีเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณPR2100062060021 6/6/2019

567 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 12 
มิถุนายน พ.ศ.2562 เพ่ือส่งอาจารย์เข้าร่วมงานและ
น าเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการสัตว
ศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 8 จ.ภูเก็ต ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 จ.สมุทรปราการ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณPR2100062060036 11/6/2019

568 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 
306) เพ่ือท าความสะอาดห้องพักคณบดีส าหรับรับรอง
กรรมการด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับ
ปริญญาโท

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณPR2100062060046 19/6/2019

569 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 27
 มิถุนายน 2562 เพ่ือส่งอาจารย์เข้าร่วมเสวนาวิชาการ 
เร่ือง วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ไมโครพลาสติก 
และร่วมกันหาข้อสรุปในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์
ไมโครพลาสติกในดิน ตะกอน แหล่งน้ าและส่ิงมีชีวิต

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณPR2100062060054 26/6/2019

570 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 27
 มิถุนายน 2562 เพ่ือส่งคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ''ความเป็นตัวตน โครงร่างองค์กร (OP) ''
ระดับส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา 2561

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณPR2100062060053 26/6/2019

571 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 20 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 ใน
รายวิชาการจัดการคุณภาพน้ า ,การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม, โภชนนาการอาหารสัตว์ ,การจัดการ
สุขภาพสัตว์น้ า และวิชาปัญหาพิเศษ

27,713.00 27,713.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณPR2100062060055 27/6/2019

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

572 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ (วันท่ี 10
 มิถุนายน 2562 ) เพ่ือมอบให้กับวิทยากรในโครงการ
อบรม เร่ือง การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์

1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060009 6/6/2019

573 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกจ านวน 1 โครงการ เพ่ือมอบ
ให้กับวิทยากรในโครงการอบรม เร่ือง การขอรับการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง วิสหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เขาบายศรีอ าเภอท่าใหม่

วิสหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เขาบายศรีอ าเภอท่าใหม่

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060008 6/6/2019

574 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือมอบ
ให้แก่วิทยากรในโครงการศึกษาดูงานและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2562

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บุญเท่ียงผลไม้แปรรูป     ร้านค้า
สวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

บุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านค้า
สวัสดิการหาวิทยาลัยบูรพา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060021 7/6/2019

575 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 18 รายการ เพ่ือใช้
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานสอนของบุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

6,034.00 6,034.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060031 10/6/2019

576 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ (วันท่ี 11
 มิถุนายน 2562) เพ่ือรับ-ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษา 2562

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060022 10/6/2019

577 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการเพ่ือใช้ในโครงการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทวีเจริญ 2502 จ ากัด และ
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด 

บริษัท ทวีเจริญ 2502 จ ากัด และ
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060032 11/6/2019

578 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์ CE285A จ านวน 6 กล่อง เพ่ือใช้
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ในคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060033 12/6/2019

579 ขออนุมัติจ้างยานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 24 
มิถุนายน 2562 เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรโครงการอบรม
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงของโลก

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060041 17/6/2019

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

580 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือเป็นของท่ีระลึกวิทยากร
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือ
กับการเปล่ียนแปลงของโลก

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญเท่ียงผลไม้แปรรูป บุญเท่ียงผลไม้แปรรูป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060040 17/6/2019

581 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือมอบ
เป็นของท่ีระลึกขอบคุณสถานประกอบการในการเย่ียม
ชมหน่วยงาน โครงการศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060042 19/6/2019

582 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือน ามาใช้ในโครงการเสวนา
ทิศทางการส่งออกผลไม้ของไทยไปประเทศอินเดีย

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าเนียรหัตถกรรม ร้านจ าเนียรหัตถกรรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060043 20/6/2019

583 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ วันท่ี 21 -22 มิถุนายน 
2562 เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรในโครงการเสวนาทิศทางการ
ส่งออกผลไม้ของไทยไปประเทศอินเดีย

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชุมพล แช่มสุ่น นายชุมพล แช่มสุ่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060044 20/6/2019

584 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ในโครงการ
พัฒนานิสิตผู้น าสันทนาการ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060045 21/6/2019

585 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกจ านวน 1 โครงการ เพ่ือมอบให้
วิทยากรท่ีมาบรรยายโครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน
ต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทาง
ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ม.บูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2562

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060047 24/6/2019

586 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโครงการเพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาผู้น า
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060054 25/6/2019

587 ขอนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 28 
มิถุนายน 2562 เพ่ือรับอาจารย์และนิสิตท่ีสถาบัน
วิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรีกลับมา ม.บูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี

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

PR2200062060049 25/6/2019

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

588 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 
27-29 มิถุนายน 2562 เพ่ือรับ-ส่งบุคลากรเข้าร่วม
โครงการศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060059 26/6/2019

589 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ  เพ่ือเป็น
ของท่ีระลึกขอบคุณสถานประกอบการในการเข้าเย่ียม
ชมหน่วยงาน โครงการศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 (เพ่ิมเติม)

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บุญเท่ียงผลไม้แปรรูป บุญเท่ียงผลไม้แปรรูป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060058 26/6/2019

590 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ เพ่ือใช้ใน
โครงการ ''การอบรมเชิงปฏิบัติการลงสีส าหรับใช้การ
ออกแบบเคร่ืองประดับ'' ปีงบประมาณ 2562

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062060010 6/6/2019

591 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 10
 มิถุนายน 2562 เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรในโครงการอบรม 
เร่ืองการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062060008 6/6/2019

592 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ ''การอบรมเชิง
ปฏิบัติการลงสีส าหรับใช้การออกแบบเคร่ืองประดับ'' 
ปีงบประมาณ 2562

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฉัตรกานก (วัสดุก่อสร้างทุกชนิด)
 และร้านอกาลิโก

ร้านฉัตรกานก (วัสดุก่อสร้างทุกชนิด)
 และร้านอกาลิโก

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062060009 6/6/2019

593 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือมอบ
ให้กับวิทยากรในโครงการอบรม เร่ืองการขอรับการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณภัทร วานิชสรรพ นางณภัทร วานิชสรรพ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062060007 6/6/2019

594 ขออนุมัติจ้างปร้ินโปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่น เพ่ือใช้เป็น
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตบุคลากรและคนท่ัวไป
ทราบถึง วิสัยทัศน์, พันธกิจ, อัตลักษณ์และอ่ืน ของ
คณะอัญมณี

1,056.00 1,056.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062060014 10/6/2019

595 ขออนุมัติซ้ือน้ ายาชุบโลหะและผงล้างไฟฟ้า เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนในรายวิชาด้านการชุบโลหะ

23,914.50 23,914.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโมด จ ากัด บริษัท ไอโมด จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062060023 17/6/2019

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

596 ขออนุมัติซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  จ านวน 1 เคร่ือง เพ่ือใช้
ในการติดต่อกับลูกค้าและตรวจสอบคิวอาร์โค๊ด
ใบรับรองการตรวจสอบอัญมณี

3,999.00 3,999.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062060025 21/6/2019

597 ขออนุมัติจ้างท าป้ายช่ือห้องเรียนและห้องพักอาจารย์
คณะอัญมณี เพ่ือใช้เป็นป้ายช่ือห้องเรียนและห้องพัก
อาจารย์คณะอัญมณี

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062040037 25/6/2019

598 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม ขนาด 18.90 ลิตร จ านวน 60 ถัง 
ซ้ือน้ าด่ืม ขนาด 600 มล. จ านวน 50 แพ็ค เพ่ือใช้ใน
การอุปโภค บริโภคภายในส านักงานของคณะฯ

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรทิพย์ ร้านสุภรทิพย์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062060002 5/6/2019

599 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส 46 ถัง ส าหรับใช้บริโภคภายใน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว

1,610.00 1,610.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062060012 6/6/2019

600 ขออนุมัติซ่อมแซมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ราชการ
ของคณะ (เปล่ียนแบตเตอร่ี1ลูกแทนแบตเตอร่ีของเดิมท่ี
เส่ือมสภาพ)

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน ร้านน้อยบางแสน มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062060031 11/6/2019

601 ขออนุมัติจ้างเหมาซัก อบ รีด ชุดเคร่ืองนอน ส าหรับ
ห้องพักรับรองของคณะ (ห้อง 106ห้อง107 อาคารมีชัย
 ฤชุพันธ์ุ2)

230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงเภา ซัก อบ รีด ร้านลุงเภา ซัก อบ รีด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062060030 11/6/2019

602 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร 3 เคร่ือง (ช้ัน9ช้ัน7ช้ัน2) เพ่ือ
ใช้ในงานส านักงาน/งานจัดการเรียนการสอน/และพิมพ์
เอกสารงานวิชาการของคณาจารย์

3,330.06 3,330.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062060035 14/6/2019

603 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เคร่ืองปรับอากาศ
ภายในส านักงาน ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 
22 เคร่ือง (ตรวจเช็ค ล้างท าความสะอาด บ ารุงรักษา)

35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดก้ินเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามไดก้ินเซลส์ จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400062060002 14/6/2019

604 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
(Generator)(เปล่ียนแบตเตอร่ี2ลูก)พร้อมติดต้ังและ
ทดสอบระบบ

18,832.00 18,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400062060001 14/6/2019

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

605 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ราชการ 
ทะเบียน 1 กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงาน
ราชการของคณะการจัดการและการท่องเท่ียว

80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062060050 19/6/2019

606 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค ประจ า
ภาคฤดูร้อน จ านวน 12,073 แผ่น ส าหรับใช้ในการจัด
สอบกลางภาค ประจ าภาคฤดูร้อน 3/61

6,036.50 6,036.50 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062060051 21/6/2019

607 ขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์วารสารการ
จัดการธุรกิจปีท่ี 8 ฉบับท่ี1 จ านวน 100 เล่ม ส าหรับ
เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย

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

PO2400062060003 21/6/2019

608 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส 26 ถัง ส าหรับใช้บริโภคภายใน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว

910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062060060 25/6/2019

609 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม 9,400.00        9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY  / 
เสนอราคา9,400 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY / 
เสนอราคา 6,053.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062060008 4/6/2019

610 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน
มิถุนายน 2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062060006 4/6/2019

611 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างซักรีดผ้าในศูนย์บริการการแพทย์
แผนไทยฯ ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
4,996 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062060007 4/6/2019

612 ขออนุมัติซ้ือตู้ท าน้ าเย็นสแตนเลส เคร่ืองกรองน้ า 
อุปกรณ์พร้อมติดต้ัง

20,815.00 20,815.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น/ เสนอ
ราคา 20,815 บาท

ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น/ เสนอ
ราคา 20,815 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2700062060003 12/6/2019

613 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 47,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 47,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2700062060001 12/6/2019

614 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ภายในคณะ 6,077.60 6,077.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด/
เสนอราคา 6,077.60 บาท

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด/
เสนอราคา 6,077.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062060014 12/6/2019

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

615 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังแขวน 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด/
เสนอราคา 47,000 บาท

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด/
เสนอราคา 47,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2700062060002 12/6/2019

616 ขออนุมัติจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์/ เสนอราคา
 2,500 บาท

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์/ เสนอราคา
 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062060015 12/6/2019

617 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ-
โครงการค่ายหมอยาไทย วันท่ี 16 มิถุนายน 2562

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล  โรจน์วิวัฒน์ / เสนอราคา
 9,000 บาท

นายอนุกูล  โรจน์วิวัฒน์ / เสนอราคา
 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062060019 13/6/2019

618 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการบุคคลประสานและน า
ทางลงพ้ืนท่ี-โครงการค่ายหมอยาไทย วันท่ี 16 มิถุนายน
 2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี เจริญนรากร / เสนอ
ราคา 1,000 บาท

นางสาวรัชนี เจริญนรากร / เสนอ
ราคา 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062060020 13/6/2019

619 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ลักษณะโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์กับ
รายวิชาหัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ ระยะท่ี 2 วันท่ี 26 
มิถุนายน 2562

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคทีฟ เนช่ันจ ากัด / เสนอ
ราคา 600 บาท

บริษัท แอคทีฟ เนช่ันจ ากัด / เสนอ
ราคา 350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062060024 19/6/2019

620 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีอาหารสัตว์และโภชนศาสตร์สัตว์ อ.
สุปรีณา ศรีใสค า

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ เทรดด้ิง จ ากัด สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062060008 19/6/2019

621 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุในการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และก้าวแรกสู่คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบี.พี.เพ่ือนนักเรียน ประสพผล
การเกษตร นางกุลชร เพอร์แมน

ร้านบี.พี.เพ่ือนนักเรียน ประสพผล
การเกษตร นางกุลชร เพอร์แมน

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062060016 28/6/2019

622 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล 
โครงการรับตรงและสัมภาษณ์นิสิต รอบ 6 ของคณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

8,559.00 8,559.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062060016 12/6/2562

623 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุป
การประเมินตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ต้นกล้าก๊อปป้ี ต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062060019 20/6/2562

624 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าเหมาบริการรถยนต์ส าหรับ
รับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062060018 20/6/2562

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

625 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุป
รายงานการตรวจประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062060022 20/6/2562

626 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืม ขนาด 35 มล. จ านวน
 100 แพ็ค

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมโฟกัส บ้านคลองมะนาว น้ าด่ืมโฟกัส บ้านคลองมะนาว สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062060026 20/6/2562

627 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดท าเอกสารหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2562

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนดื ซัพพลาย ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนดื ซัพพลาย บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062060027 24/6/2562

628 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
จัดท ารูปเล่มสรุปการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ฯ สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ต้นกล้าก๊อปป้ี ต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062060028 26/6/2562

629 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมตู้บ่มเพาะเช้ือ
อุณหภูมิต่ า Low temperature  BOD temperature 
 หมายเลขครุภัณฑ์ 580808203000002

14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากัด บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากัด บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062060010 28/6/2562

630 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และเปล่ียนยางใน
รถคณะฯ จ านวน 1 เส้น (เงินหมุน)

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน ธิดามหานคร ราคาท่ี
เสนอ 100 บาท,ร้านไพฑูรย์มอเตอร์ 
ราคาท่ีเสนอ 120 บาท

ห้างหุ้นส่วน ธิดามหานคร ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 100 บาท,ร้านไพฑูรย์มอเตอร์ 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 120 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060004 4/6/2019

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

631 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนและจัดจ้างถ่าย
เอกสาร (อ.อลงกตส ารองจ่าย)

12,623.45 12,623.45 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sign Maker& Solution 
ราคาท่ีเสนอ 900 บาท,ร้าน แอล เค 
ก๊อปป้ี 2 ราคาท่ีเสนอ 297 บาท,ยล
ดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 1,183.45 
บาท,สดใส ก๊อปป้ี ราคาท่ีเสนอ 982 
บาท,นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาท่ี
เสนอ 1,955 บาท,ถ่ายเอกสาร 45 
สตางค์ ราคาท่ีเสนอ 400 บาท,ร้าน
เบสท์ซีร็อก ราคาท่ีเสนอ 1,400 บาท
,ร้านอัญชลี MINI MART ราคาท่ีเสนอ
 2,093 บาท,ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 
(ส านักงานใหญ่) ราคาท่ีเสนอ 980 
บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 462 บาท,ร้านท
เวนต้ี ชอป (ทุกอย่าง 20 บาท) ราคา
ท่ีเสนอ 660 บาท,ร้านเทิดเทิง 
เคร่ืองครัว ราคาท่ีเสนอ 35 บาท,ร้าน
เจียบฮวด ราคาท่ีเสนอ 916 บาท,
ร้านจานชามบางแสน ราคาท่ีเสนอ 
360 บาท

ร้าน PP Sign Maker& Solution 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 900 บาท,ร้าน แอล 
เค ก๊อปป้ี 2 ราคาท่ีตกลงจ้าง 297 
บาท,ยลดา  วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,183.45 บาท,สดใส ก๊อปป้ี ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 982 บาท,นางสุกัญญา จีน
เมือง ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,955 บาท
,ถ่ายเอกสาร 45 สตางค์ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 400 บาท,ร้านเบสท์ซีร็อก ราคา
ท่ีตกลงจ้าง 1,400 บาท,ร้านอัญชลี 
MINI MART ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,093 
บาท,ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 
(ส านักงานใหญ่) ราคาท่ีตกลงซ้ือ 980
 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 462 บาท,ร้า
นทเวนต้ี ชอป (ทุกอย่าง 20 บาท) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 660 บาท,ร้านเทิด
เทิง เคร่ืองครัว ราคาท่ีตกลงซ้ือ 35 
บาท,ร้านเจียบฮวด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
916 บาท,ร้านจานชามบางแสนราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 360 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060010 5/6/2019

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

632 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน และค่าถ่าย
เอกสาร (กลุ่มณัฐณิชา 4,975บาท,กลุ่มนายกิตตินันท์ 
5,717.25 บาท,พงศธร 3,732 บาท,กลุ่มสิริรัตน์ 
3,723.75 บาท)

18,148.00 18,148.00 เฉพาะเจาะจง คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
218.25 บาท,ร้าน PP Sign Maker &
 Solution ราคาท่ีเสนอ 750 บาท,
นางสุกัญญา  จีนเมือง ราคาท่ีเสนอ 
1,014 บาท,สดใส ก๊อบป้ี ราคาท่ี
เสนอ 708 บาท, ร้าน SP PRINT 
ราคาท่ีเสนอ 2,132 บาท,เอ็นเอ็น อี
ซ่ีปร้ิน (NN Easy Print) ราคาท่ีเสนอ
 452 บาท,เบสท์ซีร็อก ราคาท่ีเสนอ 
2,376.25 บาท,ร้านถ่ายเอกสาร 45 
สตางค์ ราคาท่ีเสนอ 320 บาท,ร้าน
คุณวิสุดา ราคาท่ีเสนอ 3,041.50 
บาท,ร้านทเวนต้ี ชอป(ทุกอย่าง 20 
บาท) ราคาท่ีเสนอ 600 บาท,ร้าน
อัญชลี MINI MART ราคาท่ีเสนอ 
2,779 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอ
ร่ี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 1,329 บาท,
ร้านสายฝน ดอกไม้ไหว ราคาท่ีเสนอ 
840 บาท,ร้านเจ้วรรณ ราคาท่ีเสนอ 
450 บาท,ยุพิน (ตลาดหนองมน) 
ราคาท่ีเสนอ 343 บาท,ร้านป้าดวง 
ราคาท่ีเสนอ 505 บาท,ร้าน 888 รวง
ข้าวพาณิช ราคาท่ีเสนอ 145 บาท
,ร้าน PP บรรจุภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ี

คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
218.25 บาท,ร้าน PP Sign Maker &
 Solution ราคาท่ีตกลงจ้าง 750 
บาท,นางสุกัญญา  จีนเมือง ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 1,014 บาท,สดใส ก๊อบป้ี 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 708 บาท, ร้าน SP 
PRINT ราคาท่ีตกลงจ้าง 2,132 บาท
,เอ็นเอ็น อีซ่ีปร้ิน (NN Easy Print) 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 452 บาท,เบสท์ซี
ร็อก ราคาท่ีตกลงจ้าง 2,376.25 บาท
,ร้านถ่ายเอกสาร 45 สตางค์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 320 บาท,ร้านคุณวิสุดา 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,041.50 บาท,ร้านท
เวนต้ี ชอป(ทุกอย่าง 20 บาท) ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ  600 บาท,ร้านอัญชลี 
MINI MART ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,779
 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,329 บาท,
ร้านสายฝน ดอกไม้ไหว ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ  840 บาท,ร้านเจ้วรรณ ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ  450 บาท,ยุพิน (ตลาด
หนองมน) ราคาท่ีตกลงซ้ือ  343 บาท
,ร้านป้าดวง ราคาท่ีตกลงซ้ือ  505 
บาท,ร้าน 888 รวงข้าวพาณิช ราคาท่ี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060011 5/6/2019

633 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 3,100 แผ่น 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 1,550
 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,550 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060008 5/6/2019

634 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
แทนค าขอบคุณส าหรับการจัดโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ วันท่ี 11 - 
13 มิถุนายน 2562 (อ.ทัศวิญาส ารองจ่าย)

2,000.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคาท่ีเสนอ 1,440 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,440 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060007 5/6/2019

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

635 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 1 แผ่น (อ.นริศา
ส ารองจ่าย)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sign Maker& Solution 
ราคาท่ีเสนอ 300บาท,

ร้าน PP Sign Maker& Solution 
ราคาท่ีตกลงจ้าง300บาท,

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060018 6/6/2019

636 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการพิธีพระราชทาน
เพลิงศพฯ จ านวน 23 รายการ

10,172.00 10,136.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามแมคโคร ราคาท่ีเสนอ 
1,330 บาท,ร้านจานสองบาท ราคาท่ี
เสนอ 4,366 บาท,ร้านแม่ประภา
สังฆทาน ราคาท่ีเสนอ 4,440 บาท

ร้านสยามแมคโคร ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,330 บาท,ร้านจานสองบาท ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 4,366 บาท,ร้านแม่ประภา
สังฆทาน ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,440 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060021 7/6/2019

637 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการท าบุญอุทิศส่วน
กุศลฯ จ านวน 24 รายการ

8,333.00 8,077.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 4,630 บาท,ร้านแม่ประภา
สังฆภัณฑ์ ราคาท่ีเสนอ 3,447 บาท

บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 4,630 บาท,ร้านแม่ประภา
สังฆภัณฑ์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,447 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060019 7/6/2019

638 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการท าบุญอุทิศส่วน
กุศลฯ จ านวน 7 รายการ

1,583.00 1,583.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม 2 บาท ราคาท่ีเสนอ 
1,583 บาท

ร้านจานชาม 2 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 1,583 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060020 7/6/2019

639 ขออนุมัติจัดจ้างท านามบัตร จ านวน 500 ใบ (อ.กุลวรา
ส ารองจ่าย)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิก ราคาท่ีเสนอ 
1,500 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิก ราคาท่ีตกลงจ้าง
 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060032 8/6/2019

640 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 วัน เพ่ือรับ
 -ส่ง คณบดีและทีมผู้บริหารเข้าร่วมโครงการประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงาน The 1st Asia Pacific 
Workshop and Conference on Molecular 
Medicine ณ Denpasar-Bali ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
ในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562

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

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060035 8/6/2019

641 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 5 รายการ
 เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา Anatomy,
ปรสิต,สัตว์ทดลอง,Protein Immuno,Neuroscience 
เทคนิคกล้อง,Histology

5,030.02 5,030.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน )
ราคาท่ีเสนอ 5,030 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060033 8/6/2019

642 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าขนหนู จ านวน 10 ผืนหมอน จ านวน 
4 ใบและปลอกหมอนหนุน จ านวน 10 ช้ิน (อ.กนกพร
ส ารองจ่าย)

7,154.02 7,154.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้อต๊ิงกวง จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
7,155.02 บาท

บริษัท ล้อต๊ิงกวง จ ากัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 7,155.02 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060031 8/6/2019

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

643 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 2 วัน เพ่ือรับ -
 ส่ง คณบดีและทีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงาน The 1 st Asia Pacific 
Workshop and Conference on Molecular 
Medicine ณ Denpasar-Bali ณ ประเทศอินโดนีเซีย

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคาท่ีเสนอ 
5,000 บาท

นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060034 8/6/2019

644 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 7  วัน 18,100.00 18,100.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีเสนอ
 18,100 บาท

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 18,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060001 9/6/2019

645 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนกายภาพบ าบัด 
จ านวน 16 รายการ

61,476.85 61,476.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 61,476.85 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 61,476.85 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060002 11/6/2019

646 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาบริการ

15,921.60 15,921.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
15,921.60 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 15,921.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060003 11/6/2019

647 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 16 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาบริการ

45,111.20 45,111.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 45,111.20 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 45,111.20

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060004 12/6/2019

648 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาหลักสูตรพยาธิ
วิทยากายวิภาค

18,055.00 18,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 18,055 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 18,055 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060005 12/6/2019

649 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษการ์ดสี และปากกาลูกล่ืน เพ่ือ
ใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมโครงการปรับแผนยุทธศาสตร์ 
แผนบริหารความเส่ียง และการส่งเสริมค่านิยมองค์การ
ในระหว่างวันท่ี 17-19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม
ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง

398.40 398.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 398.40 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 398.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060058 12/6/2019

650 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการฯ (เงิน
หมุน)

1,601.60 1,301.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ ราคาท่ีเสนอ 204 บาท
,เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บางแสน ราคาท่ี
เสนอ 999 บาท,บริษัท บ๊ิกซี 
เซ็นทรัลชลบุรี 98 บาท

บ้านจิปาถะ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 204 
บาท,เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บางแสน 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 999 บาท,บริษัท บ๊ิก
ซี เซ็นทรัลชลบุรี ราคาท่ีตกลงซ้ือ 98
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060059 12/6/2019

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

651 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมรถเข็นกายภาพบ าบัด 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สวัสดี โปรเมด จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 3๙,000 บาท

บริษัท สวัสดี โปรเมด จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 39,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060006 12/6/2019

652 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาบริการ

33,930.00 33,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 33,930 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 33,930 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060007 12/6/2019

653 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
เดินทางไปรับหนังสือท่ีระลึกมาใช้ในโครงการพิธี
พระราชทานเพลิงศพฯ ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล  ภู่ศรี ราคาท่ีเสนอ 3,000
 บาท

นายศุภพล  ภู่ศรี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060066 13/6/2019

654 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาเคมีคลินิก

25,866.00 25,866.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 25,866 บาท

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,866 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060010 13/6/2019

655 ขออนุมัติจัดซ้ือเลนส์ใกล้วัตถุขนาด 100x จ านวน 3 หัว 42,750.00 42,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์ ราคาท่ี
เสนอ 42,750 บาท

ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์ ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 42,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060009 13/6/2019

656 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 10 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส าหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน
ทางคลินิกนิสิตกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง
 Physical Therapy Management for Spinal 
Malalignment ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2562

3,186.24 3,186.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 3,186.25 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,186.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060065 13/6/2019

657 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน
วิทยาคลินิกฯ

35,213.70 35,213.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
35,213.70 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
35,213.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060008 13/6/2019

658 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือท่ีระลึก จ านวน 400 เล่ม 
เพ่ือแทนค าขอบคุณในการเข้าร่วมโครงการพิธี
พระราชทานเพลิงศพ ฯ ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562

39,500.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง เครือข่ายพุทธิกา  ราคาท่ีเสนอ 
39,500 บาท

เครือข่ายพุทธิกา ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
39,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060011 13/6/2019

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

659 ขออนุมัติจัดซ้ือโฟมส าหรับการออกก าลังกาย จ านวน 2
 อัน เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
นิสิตกายภาพบ าบัดฯ

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท เมดดิคอลไซเอนซ์ 
แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ
 5,350 บาท

บริษัท สมาร์ท เมดดิคอลไซเอนซ์ 
แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัดราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 5,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060071 16/6/2019

660 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มและจัดท า
ประกาศนียบัตร เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึก
ปฏิบัติงานทางคลินิกนิสติกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัย
บูรพา

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 5,300
 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
5,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060070 16/6/2019

661 ขออนุมัติจัดซ้ือซองใส่เอกสาร จ านวน 40 ซอง เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ
อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกนิสิต
กายภาพบ าบัด ฯ ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2562

250.00 245.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 245 บาท

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 245 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060072 16/6/2019

662 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการปฏิบัติงานของอาจารย์ศรีอรุณ เอ่ียมจันทร์

5,001.79 5,001.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 5,001.79 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,011.79 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060073 20/6/2019

663 ขออนุมัติจัดจ้างเหมบริการเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
จ านวน 1 งาน

15,180.00 15,180.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาท่ีเสนอ 
15,180 บาท

นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาท่ีตกลง
จ้าง 15,180 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060014 21/6/2019

664 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 680201,680202 มห
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1,2

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 19,260 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 19,260 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060012 21/6/2019

665 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 2 ผืน เพ่ือใช้
ส าหรับประชาสัมพันธ์โครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพ
(เป็นกรณีพิเศษ) ในวันท่ี 12 -13 กรกฎาคม 2562 (กุล
ธราส ารองจ่าย)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจ  ราคาท่ีเสนอ 
3,000 บาท

นายสุพรชัย  หัตถกิจ  ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060077 21/6/2019

666 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องเล้ียง
สัตว์ทดลอง จ านวน 1 งาน

43,980.00 43,980.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาท่ีเสนอ 
43,980 บาท

นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 43,980 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060013 21/6/2019

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

667 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 682481 
โครงงานวิจัยสาขาเทคนิคการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา
 2561 (นิสิตปี 58) อาจารย์นัฐพล

5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 5,564 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 5,564 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060078 21/6/2019

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

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีเสนอ 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีเสนอ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060081 24/6/2019

669 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งอาจารย์ทรงคุณมาสอนรายวิชา 68531159 ใน
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 (อ.วรานุรินทร์ส ารองจ่าย)

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

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060086 25/6/2019

670 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งอาจารย์ทรงคุณมาสอนรายวิชา 68531159 ใน
วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 (อ.วรานุรินทร์ส ารองจ่าย)

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

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060085 25/6/2019

671 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการ จ านวน 10 
รายการ และค่าจัดท าเอกสารจ านวน 25 เล่ม

3,998.00 3,658.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,298 บาท,ร้าน Shoot
 me ราคาท่ีเสนอ 120 บาท,นางสาว
ยลดา วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 2,240.75 
บาท

บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,298 บาท,ร้าน Shoot
 me ราคาท่ีเสนอ 120 บาท,นางสาว
ยลดา วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 2,240.75 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060097 26/6/2019

672 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนกายภาพบ าบัด 
จ านวน 28 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอน
รายวิชาการรักษาด้วยความร้อนและแสงและการรักษา
และวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า

12,119.88 12,119.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 12,119.88 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,119.88 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060015 26/6/2019

673 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 
เคร่ือง

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 4,815 บาท

บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดราคาท่ี
ตกลงจ้าง 4,815 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060095 26/6/2019

674 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA
 ขนาด 3800 ANSI Lumens จ านวน 3 เคร่ือง

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 72,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 72,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060016 26/6/2019

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

675 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 1 จ านวน 1 ตัว

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฐมาภรณ์  ฤทธ์ิกันโต ราคา
ท่ีเสนอ 4,500 บาท

นางสาวปฐมาภรณ์  ฤทธ์ิกันโต ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 4,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060094 26/6/2019

676 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 1 แผ่น (อ.กุลว
ราส ารองจ่าย)

400.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sign Maker& Solution 
ราคาท่ีเสนอ 300 บาท

ร้าน PP Sign Maker& Solution 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060102 27/6/2019

677 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัย
ทางพยาธิวิทยากายวิภาคศาสตร์และสาขาชีวเวชศาสตร์

5,360.70 5,360.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 5,360.70 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 5,360.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060101 27/6/2019

678 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 684493 
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

1,979.50 1,979.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 1,979.50 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 1,979.50

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062060100 27/6/2019

679 ขออนุมัติจัดซ้ือโลหะดามภายนอกชนิดยาว จ านวน 1 อัน 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง แบงค์ - เซ็นเตอร์ ราคาท่ีเสนอ 
23,000 บาท

แบงค์ - เซ็นเตอร์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
23,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060020 28/6/2019

680 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองวัดแรงเหยียบขาและหลัง จ านวน 
1 เคร่ือง

34,347.00 34,347.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพียรเจริญ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 34,347
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพียรเจริญ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
34,347 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060021 28/6/2019

681 ขออนุมัติจัดซ้ือโต๊ะประชุม จ านวน 1 ตัวและเก้าอ้ี
ส านักงาน จ านวน 10 ตัว

32,909.50 32,909.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแอมป์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์
 จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 32,909.50 บาท

บริษัท ไอแอมป์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์
 จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 32,909.50 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060019 28/6/2019

682 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดดอกไม้หน้าศพ - เมรุ 
จ านวน 1  งาน

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา ราคาท่ีเสนอ 
45,000 บาท

ร้านดอกไม้กัลยา ราคาท่ีตกลงจ้าง 
45,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062060022 29/6/2019

683 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทาง ไปกลับ ม.บูรพา ถึง ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ในวันท่ี 4 มิถุนายน
 2562

2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062060007 4/6/2562

684 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทาง ไปกลับ ม.บูรพา ถึง สถาบันวิชาการที
โอที กรุงเทพฯ ในวันท่ี 7 มิถุนายน 2562

2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062060040 5/6/2562

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

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

PR3800062060022 5/6/2562

686 ซ้ือหน่วยความจ าหลัก RAM ขนาด 4GB จ านวน 24 ตัว 29,520.00      29,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062060001 6/6/2562

687 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เดินทางจาก ม.บูรพา - ส านักส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2562

2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062060048 6/6/2562

688 จ้างเหมายานพาหนะรถตุ้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ศูนย์
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรุงเทพฯ ในวันท่ี
 13 มิถุนายน 2562

3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062060056 7/6/2562

689 ซ้ือแบตเตอร่ีโน๊ตบุ๊ค จ านวน 6 อัน 14,766.00      14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ วี แอดวานซ์ 
โซลูช่ัน จ ากัด

บริษัท เอส แอนด์ วี แอดวานซ์ 
โซลูช่ัน จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062060002 13/6/2562

690 จ้างท านามบัตร จ านวน 300 ใบ 900.00          900.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062060075 13/6/2562

691 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทาง ไปกลับ ม.บูรพา ถึง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันท่ี 20 
มิถุนายน 2562

2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062060082 18/6/2562

692 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ ส าหรับเคร่ืองพิมพ์Kyocera 
จ านวน 8 หลอด

25,600.00      25,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062060004 19/6/2562

693 ซ้ือต้นไม้ ดิน และกระถางต้นไม้และถาดรอง ส าหรับใช้
ในการจัดสวนปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารคณะ
วิทยาการสารสนเทศ

5,530.00        5,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เมืองการ์เด้น , ร้านร่มไทร ร้านไม้เมืองการ์เด้น , ร้านร่มไทร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062060093 21/6/2562

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

PR3800062060091 21/6/2562

695 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ จ านวน 4 หลอด 15,350.00      15,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062060005 21/6/2562

696 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ จ านวน9 หลอด 35,700.00      35,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062060006 21/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

697 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 3 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง ศักด์ิสภา รีสอร์ท 
จังหวัดปราจีนบุรี ในวันท่ี 29-30 มิถุนายน 2562

21,000.00      21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062060008 25/6/2562

698 จ้างท าป้ายผ้า จ านวน 100 อัน ส าหรับใช้ในการจัด
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (JCSSE2019)

1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง ยูเน่ียนสตาร์ ยูเน่ียนสตาร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062060095 25/6/2562

699 ค่าเช่าห้องประชุมในวันท่ี 2-3 กรกฎาคม 2562 ส าหรับ
จัดโครงการอบรมสัมนาการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม มัลดีฟส์ บีส รีสอร์ท 
(ส านักงานใหญ่)

โรงแรม มัลดีฟส์ บีส รีสอร์ท 
(ส านักงานใหญ่)

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062060094 25/6/2562

700 ขอจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง โรแรม มัลดีฟส์ บีช 
รีสอร์ท จ.จันทบุรี ระหว่างวันท่ี 1-3 ก.ค.2562

9,600.00        9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062060098 25/6/2562

701 เช่าห้องประชุม สถานท่ีจัดเล้ียง และลานกิจกรรม 
ส าหรับใช้ในการจัดโครงการสัมนากิจกรรมนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันท่ี 
29-30 มิถุนายน 2562

17,000.00      17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศักด์ิสุภา ดีเวอลลอปเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ศักด์ิสุภา ดีเวอลลอปเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062060007 25/6/2562

702 ซ้ือหน่วยบันทึกข้อมูล Flash Drive 16 GB จ านวน 100
 อัน

10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062060009 26/6/2562

703 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไป-กลับ ม.บูรพา ถึง ม.ราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขตนครนายก เพ่ือเข้าร่วมประชุม ในวันท่ี 28 
มิถุนายน 2562

3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062060102 26/6/2562

704 ซ้ือหน่วยบันทึกข้อมูล Flash Drive 16 GB จ านวน 20 
อัน ส าหรับใช้บันทึกข้อมูลโครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ (JCSSE2019)

2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062060112 27/6/2562

705 จ้างท าป้ายผ้า จ านวน 20 อัน ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
(JCSSE2019)

200.00          200.00 เฉพาะเจาะจง ยูเน่ียนสตาร์ ยูเน่ียนสตาร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062060113 27/6/2562

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

706 ซ้ือวัสดุกระดาษอาร์ตมัน จ านวน 8 แพ็ค ส าหรับใช้ใน
การจัดโครงการ (JCSSE2019)

640.00          640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062060111 27/6/2562

707 ซ้ือวัสดุ จ านวน 7 รายการ ส าหรับใช้ในการด าเนินการ
จัดโครงการ (JCSSE2019)

13,267.45      13,267.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062060010 27/6/2562

708 ซ้ือของท่ีระลึก (เนคไท) จ านวน 3 ช้ิน ส าหรับมอบให้ 
Keynote ในการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
(JCSSE2019)

6,000.00        6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) สาขา
ชลบุรี

บ.โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) สาขา
ชลบุรี

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062060120 29/6/2562

709 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2กษ 
1375 ชลบุรี ประจ าเดือน มิ.ย. 2562

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062060002 5/6/2562

710 จ้างท าตรายาง จ านวน 8 อัน ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศฯ

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค/เสนอราคา 
9000.00 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค/เสนอราคา 
9000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062060030 25/6/2562

711 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 24 รายการ ศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศฯ

4,390.89 4,390.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 4,390.89 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 4,390.89 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062060032 25/6/2562

712 จ้างบุคคลปฏิบัติงานบริหารท่ัวไป จ านวน 3 งวดๆ ละ 
1,600 บาท ต้ังแต่ ก.ค. 2562-ก.ย. 2562ศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศฯ

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรานิษฐ์  พัชรก าพลพัฒน์/
เสนอราคา 48,000.00  บาท

นางสาวภัทรานิษฐ์  พัชรก าพลพัฒน์/
เสนอราคา 48,000.00  บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062060001 28/6/2562

713 จ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิจัย จ านวน 3 งวดๆ ละ 
1,600 บาท ต้ังแต่ ก.ค. 2562- ก.ย. 2562 ศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศฯ

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนวันต์  ผาด า/เสนอราคา 
48,000.00  บาท

นางสาวธนวันต์  ผาด า/เสนอราคา 
48,000.00  บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062060002 28/6/2562

714 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2กษ 
1375 ชลบุรี ประจ าเดือน ก.ค. 2562

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062060040 28/6/2562

715 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา : งานซ่อม
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ASUS รุ่นK450JN -WX006D 
เปล่ียน Battery หมายเลขครุภัณฑ์ 
571500302000065

3,103.00        3,103.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          เดชาติวงศ์ 
กรุ๊ป

1.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ และมี
อาชีพจ าหน่าย ให้เช่าดูแล วัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยตรง โดยตรง

PR4000062060008 11/6/2562

716 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ซ้ือชุดโต๊ะท างาน 2ชุด 
เก้าอ้ีท างาน 2 ตัว และตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 2 ตู้ 
เพ่ือใช้ในการรองรับอาจารย์ทุนท่ีจะกลับมาท างานท่ี
สถาบันภาษา

22,800.00      22,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ 1.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ และมี
อาชีพจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทุก
รูปแบบและครุภัณฑ์ส านักงาน 
โดยตรง

PR4000062060012 21/6/2562

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

717 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง A Commerce Co.,LTD/ราคาท่ี
เสนอ 4,784 บาท

A Commerce Co.,LTD/ราคาท่ีตก
ลง 4,784 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062060014 4/6/2562

718 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์สี 30,400.00 30,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/ราคาท่ีเสนอ 
30,400 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/ราคาท่ีตกลง 
30,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062060015 4/6/2562

719 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ,น้ าแข็ง,โซ่ชุบทอง,ถ่ายเอกสาร 1,390.00 1,390.00 เฉพาะเจาะจง น้ าแข็ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร/
ราคาท่ีเสนอ 540 บาท, ถ่ายเอกสาร 
ร้านสดใสก๊อบป้ี/ราคาท่ีเสนอ 560 
บาท,ถ่ายเอกสาร ร้านดินสอสี เคร่ือง
เขียน/ราคาท่ีเสนอ 90 บาท,โซ่ชุบ
ทอง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีเสนอ
 200 บาท

น้ าแข็ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร/
ราคาท่ีตกลง 540 บาท, ถ่ายเอกสาร 
ร้านสดใสก๊อบป้ี/ราคาท่ีตกลง560 
บาท,ถ่ายเอกสาร ร้านดินสอสี เคร่ือง
เขียน/ราคาท่ีตกลง 90 บาท,โซ่ชุบ
ทอง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีตกลง
 200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062060001 4/6/2562

720 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 31,660.00 31,660.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล พรมจีน/ราคาท่ีเสนอ 
31,660 บาท

นายทรงพล พรมจีน/ราคาท่ีตกลง 
31,660 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062060020 10/6/2562

721 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับต้ังเสียงเปียโน 15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย เจริญศิลปวรรณ/ราคาท่ี
เสนอ 15,500 บาท

นายวุฒิชัย เจริญศิลปวรรณ/ราคาท่ี
ตกลง 15,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062060023 13/6/2562

722 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม(แบบถ้วย) 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร/ราคาท่ีเสนอ
 800 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร/ราคาท่ีตกลง
 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062060022 13/6/2562

723 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มเพ่ือใช้ในการ
ประเมิณคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง/ราคาท่ีเสนอ 
3,000 บาท

นายไพรเดช สุทธิเรือง /ราคาท่ีตกลง 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062060024 14/6/2562

724 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าเพ่ือใช้ในส านักงานคณบดีคณะดนตรี
และการแสดง

285.00          285.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร/ราคาท่ีเสนอ
 285 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร/ราคาท่ีตกลง
 285 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062060026 18/6/2562

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

725 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาฆ้อง 12,000.00      12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประโยชน์ ทางมีศรี/ราคาท่ีเสนอ
 12,000 บาท

นายประโยชน์ ทางมีศรี/ราคาท่ีตกลง
 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062060029 24/6/2562

726 ขออนุมัติจัดซ้ือไส้กรองเพ่ือใช้กับเคร่ืองกรองน้ า 6,440.00        6,440.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิตา รอดไทยแก้ว/ราคาท่ี
เสนอ 6,440 บาท

นางสาวสิตา รอดไทยแก้ว/ราคาท่ีตก
ลง 6,440 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062060030 25/6/2562

727 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม+กุญแจ 2,600.00        2,600.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร/ราคา
ท่ีเสนอ 2,400 บาท,กุญแจ ร้านกมล 
การกุญแจ/ราคาท่ีเสนอ 200 บาท

น้ าด่ืม ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิศร/ราคา
ท่ีตกลง 2,400 บาท,กุญแจ ร้านกมล 
การกุญแจ/ราคาท่ีตกลง 200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062060031 26/6/2562

728 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ในการเข้าศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

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

นายทวีป สุระประเสริฐ/ราคาท่ีตกลง
 2,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062060032 26/6/2562

729 ขออนุมัติงานซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องส านักงาน
โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
(บางแสน)

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062060014 6/6/2019

730 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,278.00 1,278.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062060013 6/6/2019

731 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและท ารูปเล่มหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (แก้ไข7)

875.00 875.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกน้ าเซอร์วิส ร้านลูกน้ าเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062060016 12/6/2019

732 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062060017 12/6/2019

733 อนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและท ารูปเล่มหลักสูตรปรับปรุง 
(แก้ไข8)

1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกน้ าเซอร์วิส ร้านลูกน้ าเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062060018 14/6/2019

734 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ (แก้ไข9)

2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมายด์ ซัพพลาย ร้านมายด์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062060022 18/6/2019

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

735 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062060023 26/6/2019

736 ไส้กรอกและเก๊ียวกุ้งสับ จ านวน 3 รายการ 1,640.00 1,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท)  /ราคาท่ีเสนอ 1,640.00
 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท)  /ราคาท่ีเสนอ 1,640.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060002 4/6/2019

737 ไอศกรีมตักและไอศกรีมแท่ง จ านวน 41 รายการ 22,951.14 22,951.14 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 22,951.14บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 22,951.14บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060001 4/6/2019

738 สปอนเซอร์, m-150, คาราบาวแดง จ านวน 3 รายการ 4,732.00 4,732.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
4,732.00 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
4,732.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060003 5/6/2019

739 พวงกุญแจปลาคละแบบ จ านวน 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060004 7/6/2019

740 เบอร์ด้ีและเนสกาแฟ จ านวน 2 รายการ 2,190.00 2,190.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
2,190.00 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
2,190.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060009 7/6/2019

741 น้ าอัดลม จ านวน 4 รายการ 6,968.08 6,968.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 6,968.08 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 6,968.08 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060008 7/6/2019

742 ซาลาเปา จ านวน 1 รายการ 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 7,704.00 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 7,704.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060007 7/6/2019

743 จัมโบ้ชีสน์ วิลและไก่จ๊อ จ านวน 3 รายการ 4,530.00 4,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 4,530.00
 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 4,530.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060006 7/6/2019

744 วอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 29 รายการ 9,967.85 9,967.85 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 9,967.85 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 9,967.85 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060005 7/6/2019

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

745 ของเล่นและสินค้าอ่ืน จ านวน 20 รายการ 58,264.00 58,264.00 เฉพาะเจาะจง  บจก.บี แอนด์ บี อินดัสทรี
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี
ร้านโชคอ านวยพาณิชย์
บริษัท อิทเวิร์ค จ ากัด
/ ราคาท่ีเสนอ 58,264.00 บาท

 บจก.บี แอนด์ บี อินดัสทรี
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี
ร้านโชคอ านวยพาณิชย์
บริษัท อิทเวิร์ค จ ากัด
/ ราคาท่ีเสนอ 58,264.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060013 12/6/2019

746 หมวกแฟนซีตัวสัตว์ จ านวน 200 ใบ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม  / ราคาท่ี
เสนอ 24,000.00 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม  / ราคาท่ี
เสนอ 24,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060011 12/6/2019

747 อิชิตัน 20 ลัง 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน  / ราคาท่ีเสนอ 
6,300.00 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน  / ราคาท่ีเสนอ 
6,300.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060012 12/6/2019

748 ไส้กรอก จ านวน 3 รายการ 1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 1,380.00
 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 1,380.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060010 12/6/2019

749 ตุ๊กตา จ านวน 2 รายการ 54,719.80 54,719.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 54,719.80 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 54,719.80 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060014 13/6/2019

750 ไส้กรอกและไก่จ๊อ จ านวน 3 รายการ 6,555.00 6,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 6,555.00
 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 6,555.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060015 14/6/2019

751 สินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ 
จ านวน 27 รายการ

19,990.00 19,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
  / ราคาท่ีเสนอ 19,990 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
  / ราคาท่ีเสนอ 19,990 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060019 17/6/2019

752 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 29 
รายการ

17,293.17 17,293.17 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 17,293.17 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 17,293.17 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060020 17/6/2019

753 พาย,คุกก้ี จ านวน 100 ห่อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060017 17/6/2019

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

754 น้ าอัดลม จ านวน 1 รายการ 8,040.09 8,040.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 8,040.09 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 8,040.09 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060018 17/6/2019

755 คุ้กก้ี จ านวน 100 ห่อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง มนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร/ ราคาท่ี
เสนอ 1,500.00 บาท

มนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร/ ราคาท่ี
เสนอ 1,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060016 17/6/2019

756 ตุ๊กตาพวงกุญแจปลาการ์ตูน-ส้มขาว จ านวน 500 ตัว 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา วงษ์วิลาศ  / ราคาท่ี
เสนอ 15,000.00 บาท

นางสาวกฤษณา วงษ์วิลาศ  / ราคาท่ี
เสนอ 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060021 24/6/2019

757 ถ้วยไอติม จ านวน 20 แพ็ค 880.61 880.61 เฉพาะเจาะจง  หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย / ราคาท่ีเสนอ 880.61 บาท

 หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย / ราคาท่ีเสนอ 880.61 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060023 26/6/2019

758 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 26 
รายการ

15,647.35 15,647.35 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 15,647.35 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 15,647.35 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060022 26/6/2019

759 โบโลน่าหมูสไปซ่ีและคอกเทลชิคเก้นสโมคก้ี จ านวน 2 
รายการ

920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท)  / ราคาท่ีเสนอ 920.00 
บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท)  / ราคาท่ีเสนอ 920.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060024 27/6/2019

760 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062060025 27/6/2019

761 วัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 3 รายการ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์        ร้าน
ประวิทย์ยนต์ / ราคาท่ีเสนอ 
4,245.76 บาท

หจก. ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์        ร้าน
ประวิทย์ยนต์ / ราคาท่ีเสนอ 
4,245.76 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060005 4/6/2019

762 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 5 รายการ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน  / ราคาท่ี
เสนอ 32,010.00 บาท

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน  / ราคาท่ี
เสนอ 32,010.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060003 4/6/2019

763 วัสดุส านักงาน(ท่ีตัดกระดาษ) จ านวน 1 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด  สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
  / ราคาท่ีเสนอ 1,988.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด  สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
  / ราคาท่ีเสนอ 1,988.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060004 4/6/2019

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

764 ค่าจ้างพิมพ์บัตรเข้าชมสถานเล้ียงสัตว์น้ าเค็ม จ านวน 2 
รายการ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์  / ราคาท่ีเสนอ 
15,000.00 บาท

ร้านชลบุรีการพิมพ์  / ราคาท่ีเสนอ 
15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060002 4/6/2019

765 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 14 รายการ 2,610.00 2,610.00 เฉพาะเจาะจง คุณพรรัตน์  แนบสนิท        คุณ
นาวิก  กล่อมประเสริฐ / ราคาท่ีเสนอ
 2,605.00 บาท

คุณพรรัตน์  แนบสนิท            คุณ
นาวิก  กล่อมประเสริฐ / ราคาท่ีเสนอ
 2,605.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060007 5/6/2019

766 ค่าจ้างบริการตรวจเช็คเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  จ านวน 1 
งาน

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท น าแสงจักรกล จ ากัด  / ราคา
ท่ีเสนอ 3,210.00 บาท

บริษัท น าแสงจักรกล จ ากัด  / ราคา
ท่ีเสนอ 3,210.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060019 6/6/2019

767 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง  บรรจงฟาร์ม  / ราคาท่ีเสนอ 960.00
 บาท

 บรรจงฟาร์ม  / ราคาท่ีเสนอ 960.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060017 6/6/2019

768 วัสดุส านักงาน(แฟ้มสันหนา 3 น้ิว) จ านวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 804.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 804.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060028 7/6/2019

769 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060026 7/6/2019

770 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 5 รายการ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง อ าพล  เทียนเงิน               เริงศักด์ิ 
  วัฒนะศิริ / ราคาท่ีเสนอ 1,680.00
 บาท

อ าพล  เทียนเงิน                  เริง
ศักด์ิ   วัฒนะศิริ / ราคาท่ีเสนอ 
1,680.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060043 10/6/2019

771 วัสดุการเกษตร-อาหารสัตว์น้ า จ านวน 3 รายการ 37,100.00 37,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน  / ราคาท่ี
เสนอ 37,100.00 บาท

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน  / ราคาท่ี
เสนอ 37,100.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060045 10/6/2019

772 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 6 เดือนมีนาคม 
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้ทะเล)

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

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

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PO7000062060003 11/6/2019

773 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ(หลอด LED, รีโมทแอร์, 
รีเลย์)

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแอร์                      ร้า
นกฤษณ์ อิเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ 
6,170.00บาท

ร้านรุ่งแอร์                        ร้า
นกฤษณ์ อิเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ 
6,170.00บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060063 11/6/2019

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

774 วัสดุไฟฟ้า(ไฟฉุกเฉิน) จ านวน 1 รายการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/ ราคาท่ีเสนอ
 18,800.00 บาท

 ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/ ราคาท่ีเสนอ
 18,800.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060062 11/6/2019

775 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060053 11/6/2019

776 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 7 เดือนเมษายน 
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้ทะเล)

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

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

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PO7000062060004 11/6/2019

777 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานท่ี 
ทรัพย์สิน ของศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 6 
เดือนมีนาคม 2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้
ทะเล)

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

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

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PO7000062060001 11/6/2019

778 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานท่ี 
ทรัพย์สิน ของศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 7 
เดือนเมษายน 2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้
ทะเล)

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

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

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PO7000062060002 11/6/2019

779 ค่าจ้างตัดและขุดต้นไม้ จ านวน 1 งาน บริเวณศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ. โลกใต้
ทะเล)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริ ทองเทศ / ราคาท่ีเสนอ 
2,500.00 บาท

นายศิริ ทองเทศ / ราคาท่ีเสนอ 
2,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060054 11/6/2019

780  จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองพิมพ์เอกสารสี
 HP Designjet T1300 จ านวน 1 เคร่ือง (สวลท. 
561500201000047)

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 25,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 25,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060060 11/6/2019

781 วัสดุการเกษตร(ไข่ไรน้ าเค็ม) จ านวน 1 รายการ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร  / ราคาท่ี
เสนอ 13,500.00 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร  / ราคาท่ี
เสนอ 13,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060066 11/6/2019

782 จ้างเหมาป้องกันและก าจักปลวกของอาคารศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 
2562) (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ. โลกใต้ทะเล)

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

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

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060055 11/6/2019

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

783 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-ปลาม้าน้ า) จ านวน 2 
รายการ

440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง  คุณอ าพล  เทียนเงิน/ ราคาท่ีเสนอ 
440.00 บาท

 คุณอ าพล  เทียนเงิน/ ราคาท่ีเสนอ 
440.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060065 11/6/2019

784 วัสดุวิทยาศาสตร์ (หลอดไฟส่องสว่างกล้องจุลทรรศน์)  
จ านวน 2 รายการ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลท์ต้ิงเฮ้าส์(วัดตึก) จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,182.80 บาท

บริษัท ไลท์ต้ิงเฮ้าส์(วัดตึก) จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,182.80 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060061 11/6/2019

785 เก้าอ้ีไม้ยาว  (ครุภัณฑ์ ส านักงาน)ส าหรับผู้เข้าชม ตัว
เล็ก 6 ตัว, ตัวใหญ่ 14 ตัว รวม 20 ตัว  ต้ังบริเวณ โถง
กระดูกวาฬ

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราวู้ด ดีไซน์ อินดัสทรีส์ 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 71,978.90 
บาท

บริษัท พาราวู้ด ดีไซน์ อินดัสทรีส์ 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 71,978.90 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060074 12/6/2019

786 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 9 รายการ 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง คุณอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
1,020.00 บาท

คุณอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
1,020.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060079 14/6/2019

787 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060080 14/6/2019

788 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-ปลาม้าน้ า) จ านวน 2 
รายการ

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง คุณพรรัตน์  แนบสนิท/ ราคาท่ีเสนอ 
720.00 บาท

คุณพรรัตน์  แนบสนิท/ ราคาท่ีเสนอ 
720.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060088 17/6/2019

789 วัสดุเช้ือเพลิง(น้ ามันดีเซล) ส าหรับเติมเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. ธิดามหานคร/ ราคาท่ีเสนอ 
5,162.00 บาท

 หจก. ธิดามหานคร/ ราคาท่ีเสนอ 
5,162.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060089 17/6/2019

790 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060101 18/6/2019

791 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ีฮวดสุน                   คุณเอ้ือม
เดือน  แสงสัตยา / ราคาท่ีเสนอ 
2,670.00 บาท

ร้านล้ีฮวดสุน                     คุณ
เอ้ือมเดือน  แสงสัตยา / ราคาท่ีเสนอ
 2,670.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060107 19/6/2019

792 จ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา-ป้ายประชาสัมพันธ์(กิจกรรม
โต้วาทีและประกวดเรียงความ) จ านวน 1 งาน

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านกรีนอาร์ต/ ราคาท่ีเสนอ 600.00
 บาท

 ร้านกรีนอาร์ต/ ราคาท่ีเสนอ 600.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060105 19/6/2019

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

793 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ''ย่ีห้อ 
นิสสัน''(2920-001-001/26 AQ) จ านวน 1 งาน

99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญวลัยพัฒน์  / 
ราคาท่ีเสนอ 99,510.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญวลัยพัฒน์  / 
ราคาท่ีเสนอ 99,510.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060106 19/6/2019

794 วัสดุอ่ืนๆ จ านวน 6 รายการ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน / ราคาท่ีเสนอ
 690.00 บาท

ร้านจานชาม บางแสน / ราคาท่ีเสนอ
 690.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060108 19/6/2019

795 วัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด / ราคา
ท่ีเสนอ 1,112.00 บาท

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด / ราคา
ท่ีเสนอ 1,112.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060115 21/6/2019

796 วัสดุประปา(ลูกลอย) จ านวน 1 รายการ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ช.พูนกิจ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
  4,708.00 บาท

 บริษัท ช.พูนกิจ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
  4,708.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060114 21/6/2019

797 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060113 21/6/2019

798 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด  ,ยืนยง
พานิช , บริษัท วีแทรค ชลบุรี จ ากัด 
 / ราคาท่ีเสนอ 6,064.50 บาท

 บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด    ยืน
ยงพานิช                       บริษัท วี
แทรค ชลบุรี จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
6,064.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060116 21/6/2019

799 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,420.00 2,420.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาท่ี
เสนอ 2,420.00 บาท

 ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาท่ี
เสนอ 2,420.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060125 24/6/2019

800 วัสดุการเกษตร-ตัวอย่างสัตว์น้ า จ านวน 16 รายการ
(ปลาตะกรับลายจุด, ปลาสร้อยนกเขา, ปลาวัวสามเขา, 
ปลากะพงหัวโปง, ปลากะพงข้างปาน, ปลสใบปอ, ปลา
วัวหางพัด, ปลาข้ีเหม็น, ปลาป่ินแก้ว, ปลาสลิดทะเล
แถบ)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง  คุณนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ ราคาท่ี
เสนอ 1,175.00 บาท

 คุณนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ ราคาท่ี
เสนอ 1,175.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060126 24/6/2019

801 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ''ย่ีห้อ 
Mitsubishi ''(6120-003-001/41= 5208060010433)
 ชะอ า จ านวน 1 งาน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญวลัยพัฒน์  / 
ราคาท่ีเสนอ 9,523.00  บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญวลัยพัฒน์  / 
ราคาท่ีเสนอ 9,523.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060124 24/6/2019

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

802 วัสดุเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ชลบุรีเภสัช2017 จ ากัด, 
บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 625.00 บาท

 บริษัท ชลบุรีเภสัช2017 จ ากัด 
บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 625.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060130 26/6/2019

803 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060127 26/6/2019

804 จ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา(ส านักงานสีเขียว) จ านวน 2 
รายการ

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์/ ราคาท่ี
เสนอ 3,700.00 บาท

 ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์/ ราคาท่ี
เสนอ 3,700.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060129 26/6/2019

805 ชุดกรองน้ า 5 ข้ันตอน(ย่ีห้อโคลันดาส) จ านวน 1 รายการ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  เรืองเดช/ ราคาท่ีเสนอ 
5,560.00 บาท

นายสราวุธ  เรืองเดช/ ราคาท่ีเสนอ 
5,560.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060128 26/6/2019

806 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 6 รายการ 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง คุณอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
2,020.00 บาท

คุณอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
2,020.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060135 27/6/2019

807 วัสดุคอมพิวเตอร์(อุปกรกณ์จ่ายไฟฟ้า) จ านวน 1 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 2,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 2,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060132 27/6/2019

808 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (สวทล. 
5315003010483) จ านวน1 เคร่ือง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062060139 28/6/2019

809 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 44,298.00 44,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050569 3/6/2562

810 ขอซ้ือ ALTOSPLINT เฝือกอ่อนไฟเบอร์ส าเร็จ 4*30 น้ิว
 จ านวน 10 ช้ิน

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060008 4/6/2562

811 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060006 4/6/2562

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

812 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจ าเดือน
มิถุนายน 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060001 4/6/2562

813 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 36,300.00 36,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060005 4/6/2562

814 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 86,600.00 86,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060007 4/6/2562

815 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060004 4/6/2562

816 ซ้ือชุดกาวน์ผ่าตัด 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060004 5/6/2562

817 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 33,063.00 33,063.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060005 5/6/2562

818 ซ้ือน้ ายาล้างท าความสะอาด 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060018 5/6/2562

819 ขออนุมัติค่าจ้างเดินสายแลน จ านวน 1 งาน 29,746.00 29,746.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060008 7/6/2562

820 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศขณะหายใจเข้า (BMC 
680A RESMART AUTO CPAP) จ านวน 1 ชุด

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตเมดิคอล จ ากัด บริษัท มิตเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060037 6/6/2562

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

821 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดแรงดันอัตโนมัติ 
จ านวน 1 เคร่ือง

41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060036 6/6/2562

822 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ 80,600.00 80,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060006 7/6/2562

823 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 6 รายการ 71,750.00 71,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060007 7/6/2562

824 ขออนุมัติซ้ือEcostar Auto (อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้) 
จ านวน 1 ชุด

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060038 6/6/2562

825 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060049 7/6/2562

826 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,300.00 26,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060050 7/6/2562

827 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 43,700.00 43,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060051 7/6/2562

828 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060053 7/6/2562

829 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060048 7/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

830 ขออนุมัติซ้ือผ้าม่าน จ านวน 8 รายการ 88,040.00 88,040.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผ้าม่าน ชลบุรีผ้าม่าน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060015 11/6/2562

831 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ีส าหรับแพทย์แบบเท้าเหยียบ จ านวน 
1 ชุด

78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิ
คอล ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิ
คอล ซัพพลาย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060014 11/6/2562

832 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ 27,300.00 27,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060009 7/6/2562

833 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060079 10/6/2562

834 ซ่อมเคร่ืองน่ึงพร้อมอะไหล่ 9,951.00 9,951.00 ตกลงราคา บริษัท ซัน68 เซลล์แอนด์เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท ซัน68 เซลล์แอนด์เซอร์วิส 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060083 10/6/2562

835 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060072 10/6/2562

836 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060076 10/6/2562

837 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060054 10/6/2562

838 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060070 10/6/2562

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

839 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060073 10/6/2562

840 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060069 10/6/2562

841 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060074 10/6/2562

842 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060075 10/6/2562

843 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060067 10/6/2562

844 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060056 10/6/2562

845 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 44,084.00 44,084.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060063 10/6/2562

846 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060055 10/6/2562

847 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 61,525.00 61,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060077 10/6/2562

848 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 71,579.00 71,579.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060078 10/6/2562

849 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 81,106.00 81,106.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060065 10/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

850 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมรถยนต์ 1,000.00 1,000.00 ตกลงราคา ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060060 10/6/2562

851 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060081 10/6/2562

852 ซ่อมสายพานรางล้ินรถทะเบียน นค 6733 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นายปรีชา มุทิตานนท์ นายปรีชา มุทิตานนท์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060082 10/6/2562

853 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060080 10/6/2562

854 ขอซ้ือ Conforming Bandage 10 cm *4.5 m 
(ผ้าพันแผลแบบยืดได้ขนาด4 น้ิว) จ านวน 450 โหล

75,114.00 75,114.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060101 11/6/2562

855 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,738.80 13,738.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060100 11/6/2562

856 ซ้ือยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml 
จ านวน 100 ถุง

79,100.00 79,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060091 11/6/2562

857 ขออนุมัติซ้ือ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 
ml จ านวน 1,200 ขวด

36,600.00 36,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060093 11/6/2562

858 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060090 11/6/2562

859 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 52,380.00 52,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060102 12/6/2562

860 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060105 12/6/2562

861 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 93,903.20 93,903.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060106 12/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

862 ขอซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060118 13/6/2562

863 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 12,200.00 12,200.00 ตกลงราคา บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060021 13/6/2562

864 ซ้ือ Non Woven 60*60 ซม. 25,145.00 25,145.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060018 13/6/2562

865 ซ้ือ Rapid Attest Steam 10 กล่อง 53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060110 13/6/2562

866 ซ้ือน้ ายาขจัดคราบสนิม 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060114 13/6/2562

867 ซ้ือยา Acyclovir 200 mg tab (Covir) จ านวน 300 
กล่อง

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060134 13/6/2562

868 ซ้ือยา Acyclovir 5% 1 gm cream (Monirax) จ านวน
 50 box

4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060131 13/6/2562

869 ซ้ือยา Calcipotriol+Bet.dipro.15 gm (Daivobet) 
จ านวน 60 หลอด

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060125 13/6/2562

870 ซ้ือยา Caldium D Redoxon (Kal Cee) (10 เม็ด/
หลอด) จ านวน 1000 หลอด

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060133 13/6/2562

871 ซ้ือยา Clindamycin 600 mg inj 4 ml (Clinott-P) 
จ านวน 1000 vial

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060130 13/6/2562

872 ซ้ือยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จ านวน 350 
กล่อง

94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060138 13/6/2562

873 ซ้ือยา Cyclosporine 25 mg (Equoral 25) จ านวน 
10 กล่อง

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060143 13/6/2562

874 ซ้ือยา INSulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml 
(NovoMix30 PF) จ านวน 100 กล่อง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060120 13/6/2562

875 ซ้ือยา Imipramine 25 mg (CELAMINE) จ านวน 4 
ขวด

2,204.00 2,204.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060129 13/6/2562

876 ซ้ือยา Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin) จ านวน 500 
กล่อง

56,250.00 56,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060137 13/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

877 ซ้ือยา Poly Oph eye/ear Drop 5 ml จ านวน 600 
ขวด

14,100.00 14,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060136 13/6/2562

878 ซ้ือยา Propylthiouracil 50 mg tab (PTU) จ านวน 
20 กล่อง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060135 13/6/2562

879 ซ้ือยา SimETHicone 80 mg tab (Degas) จ านวน 50
 กล่อง

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060128 13/6/2562

880 ซ้ือยา Sulodexide 250 LSU tab (Vessel) จ านวน 
60 กล่อง

85,386.00 85,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060121 13/6/2562

881 ซ้ือยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 120 dose
 จ านวน 100 ชุด

82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060142 13/6/2562

882 ซ้ือยา Teevir tab (TDF300+EFV600+Emtri200) 
จ านวน 100 ขวด

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060145 13/6/2562

883 ซ้ือยา Verapamil SR 240 mg tab (Isoptin SR) 
จ านวน 50 กล่อง

17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060126 13/6/2562

884 ซ้ือยา Vitamin B 1612 tab (Sambee) จ านวน 100 
กล่อง

62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060124 13/6/2562

885 ซ้ือยา Vitamin B1612 Fort tab (250+250+1 mg) 
จ านวน 20 กล่อง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060132 13/6/2562

886 ซ้ือยา Vitamin K1 10 mg/1 ml inj 
(Phytomenadione) จ านวน 10 กล่อง

3,260.00 3,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060127 13/6/2562

887 ซ้ือยา Ytp Plai Oil Cream (Plaivana) จ านวน 1200 
หลอด , Glucosamine 500 mg (Glucosa) จ านวน 
100 กล่อง

90,100.00 90,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060122 13/6/2562

888 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 32,827.60 32,827.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060139 13/6/2562

889 ซ้ือยา จ านวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ 38,350.00 38,350.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060140 13/6/2562

890 ซ้ือยา ฟ้าทะลายโจร 400 mg cap (60 cap/กระปุก) 
จ านวน 300 ขวด , มะระข้ีนก 500 mg cap (70 cap) 
จ านวน 50 ขวด

21,750.00 21,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060141 13/6/2562

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

891 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 13,375.00 13,375.00 ตกลงราคา บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060019 13/6/2562

892 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 26,536.00 26,536.00 ตกลงราคา บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060020 13/6/2562

893 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 76,291.00 76,291.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060109 13/6/2562

894 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060115 13/6/2562

895 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060116 13/6/2562

896 จ้างท าของ 19,379.84 19,379.84 ตกลงราคา บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060022 13/6/2562

897 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060173 17/6/2562

898 ซ้ือยา Tranxenamic 250 mg cap (Transamin) 
จ านวน 30 ขวด

9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060204 17/6/2562

899 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 94,668.00 94,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060174 17/6/2562

900 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060179 17/6/2562

901 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060181 17/6/2562

902 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060180 17/6/2562

903 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเค เมดิคอล จ ากัด บริษัท ซีเค เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060182 17/6/2562

904 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060178 17/6/2562

905 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 52,280.00 52,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060177 17/6/2562

หนา้ 81



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

906 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060175 17/6/2562

907 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060176 17/6/2562

908 ขอเบิกค่าตรวจคัดกรอง THS ทางห้องปฏิบัติการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060170 17/6/2562

909 ซ้ือ Elisio 170 HR จ านวน 48 ช้ิน 45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060171 17/6/2562

910 ซ้ือยา AZAthioprine 50 mg (Imuprin) จ านวน 50 
กล่อง , METHOtrexate 2.5 mg จ านวน 100 กล่อง , 
Isosorbide 5 mg tab (Isorem) จ านวน 20 กล่อง

87,469.80 87,469.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060188 17/6/2562

911 ซ้ือยา Analgesic cream 30 gm (Flanil) จ านวน 
2000 หลอด

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060203 17/6/2562

912 ซ้ือยา Enaiapril 5 mg (Anapril5) จ านวน 100 กล่อง ,
 Silymarin 140 mg tab (Samarin) จ านวน 40 กล่อง
 , Mycophenolate mofetil 250 mg cap 
(ImmuCept) จ านวน 20 กล่อง

94,000.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060190 17/6/2562

913 ซ้ือยา Ferrous fumarate 45 mg/0.6 ml 15 ml 
(Ferdek) จ านวน 300 ขวด

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060196 17/6/2562

914 ซ้ือยา MTV tab (Multivitamin) จ านวน 20 กล่อง 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060202 17/6/2562

915 ซ้ือยา Methylprednisolone 40 mg/ml inj 
(DepoMedrol) จ านวน 50 vial , 
Piperacillin4+Tazobactam 0.5 g inj (Tazocin) 
จ านวน 35 กล่อง

54,035.00 54,035.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060197 17/6/2562

916 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 500 ml จ านวน 500 ถุง 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060183 17/6/2562

917 ซ้ือยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จ านวน 
250 กล่อง

92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060201 17/6/2562

918 ซ้ือยา Nortriptyline 25 mg tab (ORTRIP 25) จ านวน
 5 กล่อง

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060189 17/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

919 ซ้ือยา ParaCETamol 500 mg tab (Sara) จ านวน 
100 กล่อง , MeTROnidazole 500 mg inj 100 ml 
(Mepagyl) จ านวน 500 vial

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060187 17/6/2562

920 ซ้ือยา Phospholipids 300 mg cap (Essential 
Forte) จ านวน 70 กล่อง

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060195 17/6/2562

921 ซ้ือยา Potassium NaHCi 280 gm pwd (Uralyt U) 
จ านวน 60 กระป๋อง

33,255.60 33,255.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060194 17/6/2562

922 ซ้ือยา Povidone lodine Soln 200 ml (Betamed 
Soln) จ านวน 500 bot , Vitamin B complex tab (B
 CO-ED) จ านวน 100 box

51,895.00 51,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060186 17/6/2562

923 ซ้ือยา Prucalopride 2 mg tab (Resolor) จ านวน 50
 box , Miconazole 2% 10 gm (Daktarin Oral Gel)
 จ านวน 30 หลอด

80,430.94 80,430.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060193 17/6/2562

924 ซ้ือยา Sertraline 100 mg tab (Zoloft) จ านวน 50 
กล่อง

77,575.00 77,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060199 17/6/2562

925 ซ้ือยา Sodium chloride 0.9% (refill) 20 sachets 
(Cleanoze20) จ านวน 300 กล่อง

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060198 17/6/2562

926 ซ้ือยา Symbicort 160+4.5/D Rapihaler 120 dose 
จ านวน 10 box , Bambuterol 10 mg tab 
(Bambec) จ านวน 20 กล่อง

11,877.00 11,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060191 17/6/2562

927 ซ้ือยา Tears3 Naturale Tears (HPML 0.3%-0.8 
ml/อัน) จ านวน 650 กล่อง

94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060184 17/6/2562

928 ซ้ือยา Teriparatide 250 mcg/ml inj (Mega-PTH) 
จ านวน 8 หลอด

94,080.00 94,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060185 17/6/2562

929 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060172 17/6/2562

930 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,710.00 3,710.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060257 18/6/2562

931 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060259 18/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

932 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17,100.00 17,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060258 18/6/2562

933 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตา รุ่น AFC210 S/N
 141591 เปล่ียนชุดลูกยางรองชุดเลนส์พร้อมปรับต้ัง
เลนส์ จ านวน 1 ชุด

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060040 18/6/2562

934 ซ้ือ Cap Assy 200 self cntd water จ านวน 1 อัน 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060233 18/6/2562

935 ซ้ือยา Aripiprazole 5 mg tab (Apalife5) จ านวน 30
 กล่อง

32,370.00 32,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060244 18/6/2562

936 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

PR8000062060226 18/6/2562

937 ซ้ือยา Baclofen 10 mg tab (Fenisal) จ านวน 100 
กล่อง

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060250 18/6/2562

938 ซ้ือยา CephaLEXin 250 mg cap (Cephalex) 
จ านวน 100 กล่อง , Acyclovir 800 mg tab (Clinovir
 800) จ านวน 100 กล่อง

37,800.00 37,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060240 18/6/2562

939 ซ้ือยา Chlorhexidine 1% 100 gm Obst cream 
จ านวน 15 หลอด

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงงานมิลาโน หจก. โรงงานมิลาโน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060223 18/6/2562

940 ซ้ือยา Co Trimoxazole S400+T80 inj 5 ml (Bacin)
 จ านวน 4 กล่อง

5,448.00 5,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060232 18/6/2562

941 ซ้ือยา Co beneldopa 200+50 (VOPAR 250) จ านวน
 100 กล่อง

82,900.00 82,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060243 18/6/2562

942 ซ้ือยา Colchicine 0.6 mg (Prochic) จ านวน 50 
กล่อง , Memantine HCl 10 mg tab (Memo 10) 
จ านวน 200 กล่อง

95,767.50 95,767.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060246 18/6/2562

943 ซ้ือยา DIGOxin 0.50 mg/2 ml inj (LaNoxin) จ านวน
 6 กล่อง

1,052.88 1,052.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060229 18/6/2562

944 ซ้ือยา DTPa+IPV+HIB+HB (Hexaxim) จ านวน 50 vial 69,015.00 69,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060237 18/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

945 ซ้ือยา Danazol 200 mg (Vabon 200) จ านวน 5 ขวด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060228 18/6/2562

946 ซ้ือยา Ezetimibe 10+Simvastatin 40 mg (Vytorin)
 จ านวน 60 กล่อง , Mometasone 50 mcg nasal 
spray 140d (NasonexAQ) จ านวน 120 ชุด

97,391.40 97,391.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060252 18/6/2562

947 ซ้ือยา Flavoxate 100 mg (U Spa) จ านวน 30 กล่อง
 , Desoxymethasone 0.25% 10 gm (Topoxy) 
จ านวน 200 ขวด

14,100.00 14,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060222 18/6/2562

948 ซ้ือยา Furosemide 40 mg tab (Furide) จ านวน 50 
ขวด

7,008.50 7,008.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060245 18/6/2562

949 ซ้ือยา GliPlzide 5 mg (Glycediab) จ านวน 300 
กล่อง , Vaseline 50 gm (Pharma's Choice) จ านวน
 100 กระปุก , DOMperidone 10 mg tab 
(Domp-M) จ านวน 100 กล่อง

46,700.00 46,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060225 18/6/2562

950 ซ้ือยา HEPArin 5000iu/ml inj 5 ml (Hepamax) 
จ านวน 30 กล่อง

86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัณฑนา จ ากัด บริษัท มัณฑนา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060242 18/6/2562

951 ซ้ือยา Hepatitis A 80u/0.5 ml (Avaxim) จ านวน 50
 dose

35,000.24 35,000.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060238 18/6/2562

952 ซ้ือยา Infant Food Lactose Free (Similac LF, 
O-lac) จ านวน 36 กระป๋อง

7,511.40 7,511.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060231 18/6/2562

953 ซ้ือยา Obimin AZ tab จ านวน 500 ขวด 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060254 18/6/2562

954 ซ้ือยา Omega 3 acid ethyl ester 1 gm cap 
(Omacor) จ านวน 60 ขวด , Racecadotrill 30 mg 
pwd (Hidrasec) จ านวน 30 กล่อง

62,225.40 62,225.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060256 18/6/2562

955 ซ้ือยา POTASsium Cl 20 mEq 10 ml (KCl) จ านวน 
20 กล่อง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060248 18/6/2562

956 ซ้ือยา Paracetamol 250 mg/5 ml sus 60 ml (Sara
 forte) จ านวน 1000 ขวด , Norgesic 
L(Para450+Orphe35) tab (TORRENT) จ านวน 200
 กล่อง

78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060221 18/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

957 ซ้ือยา Phenylephrine eye drops 10% (Siriral) 
จ านวน 20 ขวด

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060235 18/6/2562

958 ซ้ือยา Phosphate Na 45 ml sol (Swiff) จ านวน 50 
ขวด , Isosorbide 20 mg (Monolin) จ านวน 300 
กล่อง , INSulin NPH 100u/ml 10 ml (Insugen N) 
จ านวน 100 vial

38,300.00 38,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060224 18/6/2562

959 ซ้ือยา Prasugrel 10 mg tab (Effient) จ านวน 20 
กล่อง

42,671.60 42,671.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060251 18/6/2562

960 ซ้ือยา Vitamin K1 1 mg/0.5 ml inj 
(Phytomenadione) จ านวน 30 กล่อง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060249 18/6/2562

961 ซ้ือยา Water (sterile) 1000 ml จ านวน 600 ขวด 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060253 18/6/2562

962 ซ้ือยา Zinc sulfate 110 mg (eq 25 mg Zn) จ านวน
 20 ขวด

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที ฟาร์เมติกส์ จ ากัด บริษัท เอส ที ฟาร์เมติกส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060218 18/6/2562

963 ซ้ือสายเคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ EKG Recorder 10 
lead set จ านวน 1 สาย

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060215 18/6/2562

964 ซ้ือเคร่ืองอัดอากาศขณะหายใจเข้า จ านวน 1 เคร่ือง 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060239 18/6/2562

965 ซ้ือแบตเตอร่ี เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จ านวน 1 อัน 16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060039 18/6/2562

966 จ้างท าแบบฟอร์มปรอท 37,450.00 37,450.00 ตกลงราคา ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060043 19/6/2562

967 ซ้ือกระดาษบันทึกผลส าหรับเคร่ือง EKG 23,390.00 23,390.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060045 19/6/2562

968 ซ้ือกระดาษเช็ดมือแบบยาว 72,000.72 72,000.72 ตกลงราคา บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060046 19/6/2562

969 ซ้ือชุดรับคนไข้ใหม่ 69,600.00 69,600.00 ตกลงราคา บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060042 19/6/2562

970 ซ้ือถังขยะขนาด 10 ลิตร 5,649.60 5,649.60 ตกลงราคา บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060264 19/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

971 ซ้ือผงหมึก LaserJet HP CE 278 A 91,800.00 91,800.00 ตกลงราคา บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060041 19/6/2562

972 ซ้ือหมอนส าหรับผู้ป่วย 2,600.00 2,600.00 ตกลงราคา ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060269 19/6/2562

973 ซ้ือยา จ านวน 10 รายการ ตามเอกสารแนบ 8,390.00 8,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060273 19/6/2562

974 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 ชนิด 31,240.00 31,240.00 ตกลงราคา บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060047 19/6/2562

975 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  1 รายการ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060279 19/6/2562

976 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060280 19/6/2562

977 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060275 19/6/2562

978 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4 รายการ 24,396.00 24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060276 19/6/2562

979 ซ้ือยา Influenza vaccine 0.5 mL (Vaxigrip Tetra 
SH) จ านวน 200 กล่อง , DTTPa+IPV+HIB 0.5 ml 
(Pentaxim) จ านวน 50 dose

98,975.00 98,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060266 19/6/2562

980 ขออนุมัติซ้ือผ้าม่าน จ านวน 4 รายการ 52,015.00 52,015.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผ้าม่าน ชลบุรีผ้าม่าน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060065 24/6/2562

981 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานช่าง 27 รายการ 23,841.74 23,841.74 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060212 20/6/2562

982 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับอาคารวิจัยทางการ
แพทย์

410,200.00 410,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060049 20/6/2562

983 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 15,622.00 15,622.00 ตกลงราคา บริษัท กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด บริษัท กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060048 20/6/2562

984 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060290 20/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

985 ซ้ือกล้องวงจรปิด 7,700.00 7,700.00 ตกลงราคา โกลบอลไอที เซอร์วิส โกลบอลไอที เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060307 20/6/2562

986 ซ้ือช้ันวางน้ าเกลือ จ านวน 2 ตัว และช้ันเก็สต๊อกยา 
จ านวน 4 ตัว

82,900.00 82,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียนิตย์ โชควิรัตน์ น.ส. ปรียนิตย์ โชควิรัตน์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060299 20/6/2562

987 ซ้ือตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 12.2 คิวบิกฟุต จ านวน 2 
เคร่ือง

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060295 20/6/2562

988 ซ้ือยา Acetylcysteine 300 mg/3 ml inj (Fluimucil)
 จ านวน 50 กล่อง

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060324 20/6/2562

989 ซ้ือยา Aspirin 81 mg (B-Aspirin) จ านวน 100 กล่อง 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060320 20/6/2562

990 ซ้ือยา Fluti P137+Azeastine 50 nas spray 120d 
(Dymista) จ านวน 30 กล่อง

18,650.10 18,650.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060322 20/6/2562

991 ซ้ือยา Fsh Progynova 28 (EV 1 mg) จ านวน 20 
กล่อง

9,822.60 9,822.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060321 20/6/2562

992 ซ้ือยา Fusidic acid 250 mg tab (Fucidin) จ านวน 6
 กล่อง , Protamine sulphate 10 mg/ml 5 ml 
จ านวน 1 box

17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060316 20/6/2562

993 ซ้ือยา Prednisolone 1% e.d. 5 ml (Pred Forte) 
จ านวน 200 ขวด

11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060318 20/6/2562

994 ซ้ือยา Rowatinex cap (Herb extract) จ านวน 30 
กล่อง

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060323 20/6/2562

995 ซ้ือยา Rupatadine 10 mg tab (Rupafin) จ านวน 30
 กล่อง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060317 20/6/2562

996 ซ้ือยา Sodium bicarbonate 7.5% inj 50 ml 
(3.75g/50 ml) จ านวน 5 กล่อง , Hydrocortisone 
1% cream 5 gm (Hytisone) จ านวน 300 หลอด

11,875.00 11,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060312 20/6/2562

997 ซ้ือยา TobraDEX (Dex100mg+Tobra300mg) e.d 5
 ml จ านวน 60 ขวด , Atropine sulfate 1% e.d 5 
ml (ISOPTO) จ านวน 10 ขวด

6,719.60 6,719.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060319 20/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

998 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060288 20/6/2562

999 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  1 รายการ 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060284 20/6/2562

1000 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  4 รายการ 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060281 20/6/2562

1001 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 ชนิด 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060282 20/6/2562

1002 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060287 20/6/2562

1003 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060283 20/6/2562

1004 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 12,000.01 12,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060286 20/6/2562

1005 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060285 20/6/2562

1006 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
และความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด
 จ านวน 2 เคร่ือง

1,997,000.00 1,997,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060051 20/6/2562

1007 ซ้ือยา Agomelatine 25 mg tab (VALDOXAN) 
จ านวน 30 กล่อง

42,083.10 42,083.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060338 21/6/2562

1008 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

PR8000062060345 21/6/2562

1009 ซ้ือยา Benzbromarone tab (Benarone) 100 mg 
จ านวน 10 กล่อง , Sulfasalazine 500 mg tab 
(Salazine) จ านวน 300 กล่อง

87,950.00 87,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060343 21/6/2562

1010 ซ้ือยา CefTRlaxone 1 gm inj (Cef3) จ านวน 3000 
vial

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060337 21/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

1011 ซ้ือยา Chlorpheniramine 4 mg tab (Histatab) 
จ านวน 20 ขวด , Hydralazine 25 mg tab 
(Cesoline) จ านวน 100 กล่อง

67,200.00 67,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060340 21/6/2562

1012 ซ้ือยา Dexlansoprazole 60 mg cap (Dexilant) 
จ านวน 60 กล่อง

97,840.80 97,840.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060339 21/6/2562

1013 ซ้ือยา Docusate 0.5% ear d 15 ml (Dewax) 
จ านวน 100 ขวด

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060326 21/6/2562

1014 ซ้ือยา Dorzolamide 2%+TML 0.5% e.d 5 ml 
(Cosopt) จ านวน 300 ขวด

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060342 21/6/2562

1015 ซ้ือยา Fluticasone 125 mcg evo 120d (Flixotide)
 จ านวน 100 ขวด , Evoflow S25+F125mcg/P 
Evohale 120 dose จ านวน 250 กล่อง

97,263.00 97,263.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060348 21/6/2562

1016 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

PR8000062060350 21/6/2562

1017 ซ้ือยา Ofloxacin 0.3% e.d 5 ml (Exocin) จ านวน 
100 ขวด

9,523.00 9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060328 21/6/2562

1018 ซ้ือยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml 
(Prevnar) จ านวน 30 dose

62,081.40 62,081.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060349 21/6/2562

1019 ซ้ือยา Polystyrene SFN Ca 5 gm pwd (Less-K) 
จ านวน 50 กล่อง

50,000.03 50,000.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060325 21/6/2562

1020 ซ้ือยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre) 
จ านวน 3000 ขวด

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060330 21/6/2562

1021 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

PR8000062060344 21/6/2562

1022 ซ้ือยา Vitamin D2 20000 iu cap 
(Calciferol,Ergocalciferol) จ านวน 80 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060347 21/6/2562

1023 ซ้ือยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) 
จ านวน 300 box

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060341 21/6/2562

1024 ซ้ือยา Atazanavir 300 mg (Reyataz) จ านวน 15 ขวด 94,053.00 94,053.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060346 21/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

1025 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060402 24/6/2562

1026 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060394 24/6/2562

1027 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060393 24/6/2562

1028 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060400 24/6/2562

1029 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060397 24/6/2562

1030 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060392 24/6/2562

1031 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060391 24/6/2562

1032 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2562

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062050176 24/6/2562

1033 ค่าบริการสลายน่ิว 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จ ากัด บริษัท โนวีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060399 24/6/2562

1034 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2562

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060068 26/6/2562

1035 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2562

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060069 26/6/2562

1036 ซ้ือ Serim Residual Peroxide Test Strips 1x100 
จ านวน 5 bottle

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060404 24/6/2562

1037 ซ้ือยา Alcohol Rub 300 ml (+Hibis. 0.5%) 
Microrubl 300 ml จ านวน 500 ขวด

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060372 24/6/2562

1038 ซ้ือยา Alogliptin 25 mg tab (Nesina) จ านวน 100 
กล่อง

95,872.00 95,872.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060377 24/6/2562

1039 ซ้ือยา Bicalutamide 50 mg (Casodex) จ านวน 40 
กล่อง

83,888.00 83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060373 24/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

1040 ซ้ือยา Epoetin alfa 10000iu (Espogen) จ านวน 50 
syringe

54,035.00 54,035.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060368 24/6/2562

1041 ซ้ือยา Eucerin pH5 Washlotion 200 ml จ านวน 50
 ขวด , Eucerin pH5 Lotion 250 ml จ านวน 50 ช้ิน

20,062.50 20,062.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060382 24/6/2562

1042 ซ้ือยา Finasteride 5 mg tab (Firide) จ านวน 500 
กล่อง , Augmentin 457 mg/5 ml sus (400+57) 70
 ml (cavumox) จ านวน 200 ขวด

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060383 24/6/2562

1043 ซ้ือยา HyOScine 10 mg tab (Buscopan) จ านวน 50
 กล่อง

45,796.00 45,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060381 24/6/2562

1044 ซ้ือยา Hyaluronate Na 0.18% e.d (Vislube) จ านวน
 100 กล่อง

96,086.00 96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060376 24/6/2562

1045 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

PR8000062060374 24/6/2562

1046 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 100 ml (น้ าเกลือล้างแผล) 
จ านวน 1000 ขวด

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060366 24/6/2562

1047 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) 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

PR8000062060365 24/6/2562

1048 ซ้ือยา Oxybutynin 5 mg tab (Diutropan) จ านวน 
120 กล่อง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060361 24/6/2562

1049 ซ้ือยา Paliperidone 6 mg (ส้ม) tab (Invega ER) 
จ านวน 20 กล่อง

69,229.00 69,229.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060367 24/6/2562

1050 ซ้ือยา Parecoxib 40 mg/2 ml inj (Dynastat) 
จ านวน 60 กล่อง

58,165.20 58,165.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060364 24/6/2562

1051 ซ้ือยา Propofol 200 mg/20 ml inj (Fresofol) 
จ านวน 50 กล่อง

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060369 24/6/2562

1052 ซ้ือยา Rivastigmine 27 mg/15 cm (Exelon 
patch15) จ านวน 25 box

88,087.75 88,087.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060362 24/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

1053 ซ้ือยา Vitamin C 500 mg tab 15 เม็ด/หลอด 
(Ascee) จ านวน 200 หลอด , ORS 3.3 gm pdr (ROF
 Minera) จ านวน 200 กล่อง

33,170.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060380 24/6/2562

1054 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060405 24/6/2562

1055 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060403 24/6/2562

1056 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 31,580.00 31,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060432 25/6/2562

1057 สต๊ิกเกอร์พิมพ์ตราสถาบัน (สีเขียว) ขนาด 8*6 ซม. 
จ านวน 500,000 ดวง

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลูก้า เทค จ ากัด บริษัท พลูก้า เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060067 25/6/2562

1058 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 78,800.00 78,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060430 25/6/2562

1059 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 79,375.00 79,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060426 25/6/2562

1060 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060428 25/6/2562

1061 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060431 25/6/2562

1062 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 97,600.00 97,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060427 25/6/2562

1063 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060425 25/6/2562

1064 ซ้ือยา Cholestyramine 4 gm (Resincolestiramina)
 จ านวน 5 กล่อง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060424 25/6/2562

1065 ซ้ือยา Cyproterone 50 mg (Androcur) จ านวน 20 
กล่อง

48,578.00 48,578.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060423 25/6/2562

1066 ซ้ือยา Dienogest 2 mg tab (Visanne) จ านวน 50 
กล่อง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060414 25/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

1067 ซ้ือยา Doxycycline 100 mg (Doxycom) จ านวน 30
 กล่อง

7,860.00 7,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060416 25/6/2562

1068 ซ้ือยา Hydroxychloroquine 200 mg (HYdroQuin) 
จ านวน 100 กล่อง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060417 25/6/2562

1069 ซ้ือยา Imidafenacin 0.1mg 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

PR8000062060409 25/6/2562

1070 ซ้ือยา Latanoprost 0.005 mg/mL 2.5 mL 
(Lanotan) จ านวน 200 กล่อง

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060412 25/6/2562

1071 ซ้ือยา Montelukast 4 mg tab (Singulair) จ านวน 
100 กล่อง

51,146.00 51,146.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060418 25/6/2562

1072 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 1000 ml จ านวน 2000 ถุง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060422 25/6/2562

1073 ซ้ือยา Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จ านวน
 50 กล่อง , Quetiapine 200 mg tab (Quantia 200)
 จ านวน 30 กล่อง

30,420.00 30,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060410 25/6/2562

1074 ซ้ือยา Sacubitril 97.2/Valsartan 102.8 mg tab 
(Entresto) จ านวน 20 กล่อง

84,144.80 84,144.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060419 25/6/2562

1075 ซ้ือยา Tears1 Lac Oph 10 ml (HPMC0.15% Pre) 
จ านวน 50 โหล , Dex Oph (Dex1mg+Neo5mg/ml)
 e.d 4 ml จ านวน 300 ขวด

18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060420 25/6/2562

1076 ซ้ือยา Testosterone 40 mg cap (Andriol) จ านวน 
100 กล่อง

65,270.00 65,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060421 25/6/2562

1077 ซ้ือยา Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จ านวน 
3000 กล่อง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060411 25/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

1078 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060429 25/6/2562

1079 ซ้ือยา CAPD 2 (1.5%-Low Cal) -เหลือง -5000 ml 
จ านวน 112 ถุง

88,592.00 88,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060440 26/6/2562

1080 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์ จ านวน 360 รายในโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดบริการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060446 27/6/2562

1081 ซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง Starkey ITE Aries Pro จ านวน  2  
เคร่ือง

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จ ากัด บริษัท ออดิเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060443 27/6/2562

1082 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 11 เคร่ือง 99,000.06 99,000.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060444 27/6/2562

1083 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

92,800.00 92,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060441 27/6/2562

1084 ขอซ้ือ Sticker Direct thermal 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060452 28/6/2562

1085 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062060070 28/6/2562

1086 ซ้ือยา Carbomer 0.2% 10 gm (VidiSic Eye Gel) 
จ านวน 800 หลอด

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060451 28/6/2562

1087 ซ้ือยา Ritonavir 100 mg cap (RTV,Norvir) จ านวน 
20 กล่อง

26,129.40 26,129.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060448 28/6/2562

1088 ซ้ือยา Donepezil 23 mg tab (Aricept23) จ านวน 30
 กล่อง

78,677.10 78,677.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060453 28/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

1089 ซ้ือยา Fluconazole 200 mg (Flucozole) จ านวน 30
 กล่อง , Amikacin 500 mg/2 ml inj (Siamilk) 
จ านวน 3 กล่อง

11,812.80 11,812.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062060454 28/6/2562

1090 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

PR8000062060449 28/6/2562

1091 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าและหลอดไฟ 10,700.00 9,897.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัทท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
เคร่ืองใช้ส านักงาน รวมท้ังอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

PR2600062060023 5/6/2562

1092 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
หอพักหญิง อาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

16,650.00 16,650.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง เป็นผู้ท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซมดังกล่าว

PR2600062060018 6/6/2562

1093 ขอความเห็นชอบในการจัดหมึกพิมพ์ 2,386.10 2,386.10 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค เป็นตัวแทนจ าหน่ายหมีกเคร่ีองพิมพ์
 และยังมีผู้เช่ียวชาญส าหรับการ
ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์

PR2600062060017 6/6/2562

1094 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือสายสัญญาณแปลงภาพ 1,500.00 1,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด

PR2600062060029 12/6/2562

1095 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมประตูกระจก 2,180.00 2,180.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง เป็นผู้ท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซมดังกล่าว

PR2600062060032 13/6/2562

1096 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือหนังสือ 
Insurance:Concepts&Coverage.1st/2012

648.00 648.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด องค์กรท่ีน าเข้าและส่งออกหนังสือ
ต่างประเทศ

PR2600062060034 14/6/2562

1097 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือหนังสือ 11,220.00 11,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด องค์กรท่ีน าเข้าและส่งออกหนังสือ
ต่างประเทศ

PR2600062060035 14/6/2562

1098 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศอาคารเรียนวิทยาลัยนานาชาติ

3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็นจิ
เนียร่ิงซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็นจิ
เนียร่ิงซัพพลาย

บริษัทท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซมดังกล่าว

PR2600062060059 19/6/2562

1099 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมและปูทางเท้า
ช ารุด

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง เป็นผู้ท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซมดังกล่าว

PR2600062060057 19/6/2562

1100 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 20,661.70 20,661.70 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค เป็นตัวแทนจ าหน่ายหมีกเคร่ีองพิมพ์
 และยังมีผู้เช่ียวชาญส าหรับการ
ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์

PR2600062060058 19/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

1101 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือสายไมโครโฟนและสาย
ไมโครโฟนโมโน

6,000.00 5,460.00 เฉพาะเจาะจง ธนาดล ธนาดล เป็นร้านค้าท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์ ผู้ท่ีมี
ผู้ช านาญการ มีความรู้ความสามารถ
ในการซ่อมแซมดังกล่าว

PR2600062060056 19/6/2562

1102 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร 
จ านวน 2 เคร่ือง

29,104.00 29,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซมดังกล่าว

PR2600062060067 24/6/2562

1103 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน กอ-5374

32,100.00 25,234.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัทท่ีให้บริการซ่อมแซมรถยนต์ท่ี
มีประสบการณ์ และมีอะไหล่ท่ีได้รับ
การรับรองจากศูนย์บริการรถยนต์
ต่างๆ

PR2600062060069 24/6/2562

1104 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ ห้อง 206 และจ้างเหมาบริการย้าย
จุดติดต้ังทีวีและเดินสายโทรศัพท์ภายในส านักงานและ
ห้องพักอาจารย์

29,746.00 29,746.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค บริษัทท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์และมี
ผู้ช านาญการ มีความรู้ความสามารถ 
ในการติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองใช้ดังกล่าว

PR2600062060068 24/6/2562

1105 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศหอพักนิสิตและอาคารเรียนวิทยาลัย
นานาชาติ

36,594.00 36,594.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส ร้านท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซมดังกล่าว

PR2600062060070 25/6/2562

1106 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 
เดือนกรกฏาคม 2562

95,000.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส นายวิทวัส สุกใส ร้าน ท่ีมีการจัดจ้างและเข้าเล่ม
เอกสารเก่ียวกับการศึกษา

PR2600062060083 27/6/2562

1107 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท าสติกเกอร์ BUUIC 1,000.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส  วัฒนศิริ นายจักรกริส  วัฒนศิริ ร้านค้าท่ีจัดท า ออกแบบ จัดพิมพ์ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ทุกชนิด

PR2600062060076 27/6/2562

1108 ขอความเห็บในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน เดือน
กรกฏาคม 2562

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด องค์กรท่ี   บริการท าความสะอาด
เคร่ืองนอน

PR2600062060082 27/6/2562

1109 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือวัสดุใช้ในส านักงาน 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เป็นร้านท่ีจ าหน่ายวัตถุดิบ อาหาร 
และอุปกรณ์ในการท าอาหาร

PR2600062060077 27/6/2562

1110 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือน
กรกฏาคม 2562

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร ร้านท่ีจ าหน่ายหนังสือต่างๆ รวมท้ัง
หนังสือพิมพ์

PR2600062060081 27/6/2562

1111 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ใช้ใน
โครงการสานสายใยขาวแดง กลุ่มท่ี 2  ประจ าปี
การศึกษา 2562

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เป็นร้านท่ีจ าหน่ายวัตถุดิบ อาหาร 
และอุปกรณ์ในการท าอาหาร

PR2600062060075 27/6/2562

1112 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือน้ ามันเติมรถจักรยานยนต์
 เดือนกรกฏาคม 2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ป๊ัมน้ ามันท่ีจ าหน่ายน้ ามันท่ีมีคุณภาพ PR2600062060079 27/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

1113 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 200 แพ็ค 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานท่ีจ าหน่าย น้ าด่ืมท่ีมี
มาตรฐานและปลอดภัย ท้ังยังเป็น
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

PR2600062060085 28/6/2562

1114 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์Hp LaserJet M 127 Fn 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062060003 5/6/2019
1115 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062060005 5/6/2019
1116 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062060006 5/6/2019
1117 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 17 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062060004 5/6/2019
1118 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงวีเพาเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 14 

ลิตร
400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคาจากท้องตลาด PR1300062060008 6/6/2019

1119 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062060033 10/6/2019
1120 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062060034 10/6/2019
1121 ซ้ือสต๊ิกเกอร์สี 53x70 CM 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ บ้านจิปาถะ ราคาจากท้องตลาด PR1300062060035 11/6/2019
1122 ซ้ือกระดาษอิงค์เจ็ต 475.00 475.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ บ้านจิปาถะ ราคาจากท้องตลาด PR1300062060056 19/6/2019
1123 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 

จ ากัด
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ราคาจากท้องตลาด PR1300062060046 19/6/2019

1124 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองรถตู้ทะเบียน นค 7341 ชบ. 1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผล ร้านเจริญผล ราคาจากท้องตลาด PR1300062060057 19/6/2019

1125 จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรและปกใบประกาศนียบัตร 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062060058 19/6/2019

1126 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062060061 24/6/2019
1127 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062060060 24/6/2019
1128 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062060059 24/6/2019
1129 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062060063 26/6/2019
1130 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายอคิลิค จ านวน 7 ช้ิน 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน

งบประมาณ
PR0206062060007 5/6/2019

1131 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง 1 อัน 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062060174 17/6/2019

1132 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัส 1 คัน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ  จุลส ารวล นายยุทธการ  จุลส ารวล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062060162 17/6/2019

1133 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาล้างท่อตัน 1 โหล 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062060173 17/6/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

1134 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ 2 รายการ 31,900.00 31,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062060169 17/6/2019

1135 ขออนุมัติจัดซ้ือเส้ือยืดโปโล แขนส้ัน พร้อมปักตรา
มหาวิทยาลัย จ านวน 35 ตัว

8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยวัฒน์  สุขแสน นายปิยวัฒน์  สุขแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062060193 18/6/2019

1136 ขออนุมัติจัดจ้างออกแบบและจัดท าข้อมูล คู่มือ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
 จ านวน 1 งาน

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062060185 18/6/2019

1137 ขออนุมัติจัดเช่าเต๊นท์สีเขียว จ านวน 14 หลัง 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18 ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062060199 19/6/2019

1138 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการ จ านวน 1 งาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062060197 19/6/2019

1139 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 3*13 เมตร พร้อม
ออกแบบและติดต้ัง จ านวน 1 ป้าย

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง จักรกริส  วัฒนศิริ จักรกริส  วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062060198 19/6/2019

1140 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาการแสดงต้อนรับนิสิตใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 งาน

71,750.00 71,750.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตต์ิธัญญา  สงสกุล นายกิตต์ิธัญญา  สงสกุล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062060219 21/6/2019

1141 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองกรองน้ า 2 รายการ 5,010.00 5,010.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062060258 25/6/2019

1142 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารต าราหลักประกอบการสอน
วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๙ 
เล่ม

1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/เสนอราคา
 1,530 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีซ้ือ
1,530 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500062060015 7/6/2562

1143 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารต าราเรียนและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนวิชาการตลาดส าหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ จ านวน 9 เล่ม

1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/เสนอราคา
 1,260 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีซ้ือ 
1,260 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500062060017 7/6/2562

1144 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารต าราเรียนวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 25 เล่ม

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/เสนอราคา
 3,500 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีซ้ือ 
3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500062060016 7/6/2562

1145 ขอคววามเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน
 105 เคร่ือง ระหว่างวันท่ี 1 มิย. - 31 พ.ค. 2562

189,000.00 189,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัทท่ีให้เบริการเช่าคอมฯ PO2600062060001 5/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

1146 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าและหลอดไฟ 10,700.00 9,897.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัทท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ือง
เขียน เคร่ืองใช้ส านักงาน 
รวมท้ังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

PR2600062060023 5/6/2562

1147 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
หอพักหญิง อาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

16,650.00 16,650.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง เป็นผู้ท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซม
ดังกล่าว

PR2600062060018 6/6/2562

1148 ขอความเห็นชอบในการจัดหมึกพิมพ์ 2,386.10 2,386.10 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค เป็นตัวแทนจ าหน่ายหมีกเคร่ีอง
พิมพ์ และยังมีผู้เช่ียวชาญ
ส าหรับการซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์

PR2600062060017 6/6/2562

1149 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างปรับปรุงหลังคากันสาด/
ระบบระบายอากาศและระบบถังดักไขมัน ห้องอาหาร
ช้ัน 1

199,822.50 199,822.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไทป์กรุ๊ป จ ากัด บริษัท นิวไทป์กรุ๊ป จ ากัด เป็นบริษัทรับเหมาติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้ภายในส านักงานและอ่ืน ๆ

PO2600062060002 6/6/2562

1150 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือเรียน 483,274.60 483,274.60 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานสังกัดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีนโยบายในการสร้าง
คนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน รู้จัก
ค้นคว้าหาข้อมูล และน าความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
บ้านเมือง โดยด าเนินกิจการในรูป
วิสาหกิจท่ีต้องเล้ียงตัวเอง และ
ด าเนินงานคล้ายระบบธุรกิจเอกชน 
ท่ีมิได้แสวงหาก าไรสูงสุด แต่เพ่ือให้
สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ 
โดยให้บริการท้ังหนังสือภาษาไทย 
ภาษาต่าง ประเทศกว่า ซีดี-รอม วีดิ
ทัศน์ ส่ือการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์การศึกษา รวมท้ังเคร่ืองใช้
ส านักงานด้วย

PO2600062060003 7/6/2562

1151 ขอความเห็นชอบในการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 13 เคร่ือง

364,000.00 364,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PO2600062060004 7/6/2562

1152 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือสายสัญญาณแปลงภาพ 1,500.00 1,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด

PR2600062060029 12/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

1153 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมประตูกระจก 2,180.00 2,180.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง เป็นผู้ท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซมดังกล่าว

PR2600062060032 13/6/2562

1154 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือหนังสือ 
Insurance:Concepts&Coverage.1st/2012

648.00 648.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด องค์กรท่ีน าเข้าและส่งออกหนังสือ
ต่างประเทศ

PR2600062060034 14/6/2562

1155 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือหนังสือ 11,220.00 11,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด องค์กรท่ีน าเข้าและส่งออกหนังสือ
ต่างประเทศ

PR2600062060035 14/6/2562

1156 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศอาคารเรียนวิทยาลัยนานาชาติ

3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็นจิ
เนียร่ิงซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็นจิ
เนียร่ิงซัพพลาย

บริษัทท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซมดังกล่าว

PR2600062060059 19/6/2562

1157 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมและปูทางเท้า
ช ารุด

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง เป็นผู้ท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซมดังกล่าว

PR2600062060057 19/6/2562

1158 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 20,661.70 20,661.70 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค เป็นตัวแทนจ าหน่ายหมีกเคร่ีองพิมพ์
 และยังมีผู้เช่ียวชาญส าหรับการ
ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์

PR2600062060058 19/6/2562

1159 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือสายไมโครโฟนและสาย
ไมโครโฟนโมโน

6,000.00 5,460.00 เฉพาะเจาะจง ธนาดล ธนาดล เป็นร้านค้าท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์ ผู้ท่ีมี
ผู้ช านาญการ มีความรู้ความสามารถ
ในการซ่อมแซมดังกล่าว

PR2600062060056 19/6/2562

1160 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร 
จ านวน 2 เคร่ือง

29,104.00 29,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซมดังกล่าว

PR2600062060067 24/6/2562

1161 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน กอ-5374

32,100.00 25,234.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัทท่ีให้บริการซ่อมแซมรถยนต์ท่ี
มีประสบการณ์ และมีอะไหล่ท่ีได้รับ
การรับรองจากศูนย์บริการรถยนต์
ต่างๆ

PR2600062060069 24/6/2562

1162 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ ห้อง 206 และจ้างเหมาบริการย้าย
จุดติดต้ังทีวีและเดินสายโทรศัพท์ภายในส านักงานและ
ห้องพักอาจารย์

29,746.00 29,746.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค บริษัทท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์และมี
ผู้ช านาญการ มีความรู้ความสามารถ 
ในการติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองใช้ดังกล่าว

PR2600062060068 24/6/2562

1163 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศหอพักนิสิตและอาคารเรียนวิทยาลัย
นานาชาติ

36,594.00 36,594.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส ร้านท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซมดังกล่าว

PR2600062060070 25/6/2562

1164 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 
เดือนกรกฏาคม 2562

95,000.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส นายวิทวัส สุกใส ร้าน ท่ีมีการจัดจ้างและเข้าเล่ม
เอกสารเก่ียวกับการศึกษา

PR2600062060083 27/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

1165 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท าสติกเกอร์ BUUIC 1,000.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส  วัฒนศิริ นายจักรกริส  วัฒนศิริ ร้านค้าท่ีจัดท า ออกแบบ จัดพิมพ์ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ทุกชนิด

PR2600062060076 27/6/2562

1166 ขอความเห็บในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน เดือน
กรกฏาคม 2562

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด องค์กรท่ี   บริการท าความสะอาด
เคร่ืองนอน

PR2600062060082 27/6/2562

1167 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือวัสดุใช้ในส านักงาน 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เป็นร้านท่ีจ าหน่ายวัตถุดิบ อาหาร 
และอุปกรณ์ในการท าอาหาร

PR2600062060077 27/6/2562

1168 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือน
กรกฏาคม 2562

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร ร้านท่ีจ าหน่ายหนังสือต่างๆ รวมท้ัง
หนังสือพิมพ์

PR2600062060081 27/6/2562

1169 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ใช้ใน
โครงการสานสายใยขาวแดง กลุ่มท่ี 2  ประจ าปี
การศึกษา 2562

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เป็นร้านท่ีจ าหน่ายวัตถุดิบ อาหาร 
และอุปกรณ์ในการท าอาหาร

PR2600062060075 27/6/2562

1170 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือน้ ามันเติมรถจักรยานยนต์
 เดือนกรกฏาคม 2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ป๊ัมน้ ามันท่ีจ าหน่ายน้ ามันท่ีมีคุณภาพ PR2600062060079 27/6/2562

1171 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 200 แพ็ค 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานท่ีจ าหน่าย น้ าด่ืมท่ีมี
มาตรฐานและปลอดภัย ท้ังยังเป็น
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

PR2600062060085 28/6/2562

1172 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มวาระการประชุม 
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2562

1,112.80 1,112.80 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคาทีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR4500062060004 10/6/2562

1173 ขอจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาทีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR4500062060006 11/6/2562

1174 ขออนุมัติจัดจ้างจัดท าตรายางผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 600.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ต้นบุญการพิมพ์ ต้นบุญการพิมพ์ ราคาทีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR4500062060008 12/6/2562

1175 ขออนุมัติจัดซ้ือกระเป๋า ปากกาและสมุดฉีก ส าหรับ
นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิฟท์ทูยู เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิฟท์ทูยู เทรดด้ิง ราคาทีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR4500062060012 24/6/2562

1176 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย ราคาทีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR4500062060016 25/6/2562

1177 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้งานในโครงการเสริม
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

6,888.01 6888.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาทีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR4500062060018 26/6/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2562

1178 ค่าจ้างจัดท านามบัตรคณบดีและรองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย

1,712.00 1712 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคาทีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR4500062060020 27/6/2562
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