
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมล้างท าความสะอาเคร่ืองปรับอากาศ
 3 เคร่ือง

5,671.00       5,671.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070093 9/7/2562

2 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ENGINEER 
38000 BTU จ านวน 1 เคร่ือง

6,527.00       6,527.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070092 9/7/2562

3 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดตะเกียบ 5 โหล 7,250.00       7,250.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070091 9/7/2562

4 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 
จ านวน 300 รีม

27,285.00      27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062060330 9/7/2562

5 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในโครงการ จ านวน 1 งาน 18,000.00      18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้นารีรัตน์ ร้านดอกไม้นารีรัตน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070173 15/7/2562

6 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย 650.00          650.00 เฉพาะเจาะจง นส.วลัญช์รัตน์  ทองระอา นส.วลัญช์รัตน์  ทองระอา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070172 15/7/2562

7 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเปล่ียนมอเตอร์พัดลมชุด 
เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง

6,420.00       6,420.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070175 15/7/2562

8 ขออนุมัติจัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 200 ตัว 58,000.00      58,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070188 18/7/2562

9 ขออนุมัติจัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะ 2 งาน 300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง สมถวิล  สะทิ และ              นาย
อ าพร สิริมา

สมถวิล  สะทิ และ              นาย
อ าพร สิริมา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070181 18/7/2562

10 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องคอมพิวเตอร์
เก่า ช้ัน 2 กองกิจการนิสิต 1 เคร่ือง

28,890.00      28,890.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070179 18/7/2562

11 ขออนุมัติจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 1 งาน 6,235.00       6,235.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070205 19/7/2562

12 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 คัน 1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ  จุลส ารวล นายยุทธการ  จุลส ารวล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070224 22/7/2562

13 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ชบ.288 280.00          280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน ร้านน้อยบางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070234 23/7/2562

14 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070276 25/7/2562

15 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ HP Laserjet CF283A 
จ านวน 2 กล่อง

5,080.00       5,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070281 25/7/2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

หนา้ 1



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

16 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ Engineer 
35000 BTU  1 เคร่ือง

1,284.00       1,284.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070280 25/7/2562

17 ขออนุมัติจัดซ้ือขาต้ังรูป 2 อัน 840.00          840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบุรี ว. พานิช หจก.ชลบุรี ว. พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070277 25/7/2562

18 ขออนุมัติจัดซ้ือรูป-กรอบ พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี  จ านวน 2 รูป

3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โมเน่ต์ ร้าน โมเน่ต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070305 30/7/2562

19 ค่าเช่าเวทีและเคร่ืองเสียง จ านวน 1 งาน โครงการเปิด
ประตูสู่บ้านมนุษย์

15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์  เย็นสุดใจ นายภูรินทร์  เย็นสุดใจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR 0206062070279 19/7/2562

20 ซ้ือเข็มกลัดประจ าคณะ โครงการเปิดประตูสู่บ้านมนุษย์
 จ านวน 1 งาน

45,000.00      45,000.00 เฉพาะเจาะจง CHAKREE  NAKA CHAKREE  NAKA เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR 0206062070280 19/7/2562

21 ซ้ือสปอร์ตไลท์  LED BEWON 100W จ านวน 6 ชุด 7,383.00       7,383.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอพี สมาร์ท จ ากัด บ. เอพี สมาร์ท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR 0206062070283 25/7/2562

22 จ้างซ่อมรถสวัสดิการ ๘ เน่ืองจากเกลียวน็อตคลายออก
 ท าให้ล้อส่ัน

963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062070022 1/7/2562

23 ขอซ่อมรถน้ าคันใหญ่เน่ืองจากถ่ายน้ ามันเคร่ือง และ
ซ่อมรถสวัสดิการ๑๐เน่ืองจากถ่ายน้ ามันเคร่ือง เดิน
สายไฟหน้า ใบปัดน้ าฝนและกร่ิงเสียง

24,071.79 24,071.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206062070003 2/7/2562

24 ขอซ่อมเคร่ืองไฟฉุกเฉิน อาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062070036 3/7/2562

25 ขอซ้ือสายยางใสขนาด๒น้ิว ส าหรับใช้กับรถบรรทุกน้ า 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062070033 3/7/2562

26 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า 5,650.00 5,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062070031 3/7/2562

27 ขอซ้ือยางมะตอยส าหรับซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด 4,975.50 4,975.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062070056 4/7/2562

28 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขล-๖๘๗ ชลบุรี เน่ืองจากเช็ค
ระยะ ๙๐,๐๐๐ กิโลเมตร และ รถยนต์ทะเบียน ขจ-
๕๗๐๐ ชลบุรี เน่ืองจากระบบไฟท้ายไม่ติด

24,423.29 24,423.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PO0206062070005 4/7/2562

หนา้ 2



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

29 ขอจ้างซ่อมรถทะเบียน ๔๐-๐๔๙๗ ชลบุรี เน่ืองจากติด
ไฟสะท้อนรอบคัน เพ่ือใช้ในการตรวจสภาพรถยนต์ท่ี
กรมขนส่งทางบก และขอเปล่ียนตัวแยกกรองโซล่า

4,545.36 4,545.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206062070081 8/7/2562

30 ขอจ้างรถทะเบียน ๔๐-๐๙๖๔ ชลบุรี เน่ืองจากเช็ค
ระบบไฟและติดไฟสะท้อนแสงรอบคัน เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสภาพรถยนต์ท่ีกรมขนส่งทางบก

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206062070080 8/7/2562

31 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-๙๘๕๗ ชลบุรี เน่ืองจาก
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและเช็คตามระยะ ๑๐,๐๐๐ 
กิโลเมตร

4,582.81 4,582.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคา PR0206062070106 10/7/2562

32 ขอซ้ืออุปกรณ์บ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถสวัสดิการ
 และงานสาธารณูปโภค

6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062070122 11/7/2562

33 จ้างตัดต้นสน และต้นตีนเป็ด เพ่ือปรับแต่งภูมิทัศน์และ
ป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดจากต้นไม้โค่นล้ม

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ราคา PO0206062070009 11/7/2562

34 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน นง-๔๓๐๘ ชลบุรี เน่ืองจาก
เปล่ียนไส้กรองอากาศและผ้าเบรค และ รถยนต์ทะเบียน
 นค-๗๒๐๘ ชลบุรี เน่ืองจากเปล่ียนหลอดไฟ กรอง
อากาศ และท าความสะอาดตู้แอร์

11,823.50 11,823.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PO0206062070010 12/7/2562

35 ขอซ่อมท่อน้ าท้ิงห้องน้ า อาคารเรือนพักรับรอง A-B 
และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคา PO0206062070014 23/7/2562

36 ขอจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1กร1480 ชลบุรี เน่ืองจาก
ยางล้อหลังแตก

770.00 770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด ราคา PR0206062070211 21/7/2562

37 ขอจ้างซ่อมรถบัสปรับอากาศ ๔๐-๐๙๖๔ ชลบุรี 
เน่ืองจากระบบเบรกไฟฟ้าไม่ท างาน

42,884.53 42,884.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแกนสยาม บริการ จ ากัด บริษัท สแกนสยาม บริการ จ ากัด ราคา PR0206062070210 21/7/2562

38 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค-๗๒๐๘ ชลบุรี เน่ืองจากล้อ
มีเสียงดังขณะปฏิบัติหน้าท่ี

8,634.90 8,634.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206062070228 22/7/2562

39 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขค-๕๓๙๑ ชลบุรี เน่ืองจาก
ช่วงล่างมีเสียงดังขณะปฏิบัติงาน

80,536.23 80,536.23 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด ราคา PO0206062070011 23/7/2562

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

40 ขอซ่อมรถทะเบียน ๔๐-๐๔๙๙ ชลบุรี เน่ืองจากถ่าย
น้ ามันเคร่ือง เช็คระบบไฟและระบบเบรก และรถ
ทะเบียน ๔๐-๐๖๙๘ ชลบุรี เน่ืองจากเช็คระบบไฟรอบ
คัน

29,583.36 29,583.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206062070012 23/7/2562

41 ขอจ้างซ่อมประตูกระจก ห้องงานออกแบบ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทูร กษมานนท์ นายวิทูร กษมานนท์ ราคา PR0206062070235 23/7/2562

42 ขอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้อง KB205 KB304 KB307 
และ KB401

37,236.00 37,236.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206062070015 27/7/2562

43 ขอจ้างท าป้ายไวนิล ร.๑๐ เพ่ือติดต้ังบริเวณหน้า
มหาวิทยาลัยแทนของเดิมท่ีสีจือจาง

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา ราคา PR0206062070282 25/7/2562

44 ขอซ่อมเคร่ืองเติมอากาศบนผิวน้ า บริเวณสวน
นันทนาการ

14,760.00 14,760.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PO0206062080004 6/8/2562

45 ขอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ณ ห้องไฟฟ้า 15,194.00 15,194.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206062080005 6/8/2562

46 ขอซ่อมลิฟท์อาคาร QS1 ตัว P1 และ P2 32,528.00 32,528.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PO0206062080003 6/8/2562

47 ขอซ่อมรถแทรกเตอร์ ต-๒๒๓๖ ชลบุรี เน่ืองจาก
แผ่นคลัทซ์ช ารุด

12,519.00 12,519.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PO0206062080002 3/8/2562

48 จ้างร้ือสาย ปักเสาไฟฟ้า พร้อมดึงเสาไฟแรงต่ า 36,500.00 36,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคา PR0206062070311 31/7/2562

49 ขอจ้างซ่อมรถสวัสดิการ 11 เน่ืองจากระบบไฟภายใน
รถและระบบไฟเคร่ืองช๊อต ท าให้สายไฟไหม้จึงต้อง
เปล่ียนสายไฟและชุดสายไฟเคร่ืองยนต์ใหม่ท้ังหมด

62,336.06 62,336.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206062070017 31/7/2562

50 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาและเบิกเงินค่าจ้าง
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาหมายเลขทะเบียน กค 3602 สก 
หมายเลขครุภัณฑ์ 5403002010002

17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

เป็นศูนย์รถยนต์โตโยต้า ได้
มาตราฐาน

PR0209062070001 2/7/2019

51 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส าหรับจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตและวันนัดพบผู้ปกครอง ประจ าปี
การศึกษา 2562

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบี.พี.เพ่ือนนักเรียน
บ.ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จ ากัด
นายอภินันท์ มีเพียร

ร้านบี.พี.เพ่ือนนักเรียน
บ.ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จ ากัด
นายอภินันท์ มีเพียร

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062070002 4/7/2019

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

52 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุป
โครงการปฐมนิเทศนิสิตและวันนัดพบผู้ปกครอง
ประจ าปีการศึกษา 2562

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ต้นกล้าก๊อปป้ี ต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209062070003 4/7/2019

53 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างขนย้ายสุนัขจรจัดเพ่ือ
น าไปยังสถานพักพิงสุนัขจรจัด กรมปศุสัตว์ จังหวัด
บุรีรัมย์

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.อ.ธีระยุทธ  หารพรม ส.อ.ธีระยุทธ  หารพรม มีความเชียวชาญเฉะด้าน ราคา
ต่ าสุด

PR0209062070016 8/7/2019

54 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถ
บัส ปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง .อู่วงค์สวัสด์ิบริการ .อู่วงค์สวัสด์ิบริการ บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209062070020 24/7/2019

55 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าเก็บขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลต าบลวัฒนานคร ส านักงานเทศบาลต าบลวัฒนานคร บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209062070024 25/7/2019

56 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าใบส่ังจ่ายน้ ามัน จ านวน 2 
เล่ม

80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานครจ ากัด สหกรณ์การเกษตรวัฒนานครจ ากัด สินค้าเฉพาะ เน่ืองจากเติมน้ ามัน PR0209062070027 26/7/2019

57 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืมถัง จ านวน 7 ถัง 112.00 112.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธ์ิศรี นายสมชาติ โพธ์ิศรี สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062070025 26/7/2019

58 ขออนุมัติจ้างและขอเบิกเงินค่าจ้างท ากุญแจส ารอง
หอพักนิสิตชาย นิสิตหญิง จ านวน 91 ดอก

3,640.00 3,640.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิคกุญแจ คลีนิคกุญแจ บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209062070026 26/7/2019

59 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเปล่ียนรางกระจกรถหก
ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0511 ชบ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเค.ที ออโต้เซอร์วิส ร้านเค.ที ออโต้เซอร์วิส บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209062070033 31/7/2019

60 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมแซมงานภาคสนาม 1,214.45 1,214.45 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062070035 31/7/2019

61 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ของงาน
โสตทัศนูปกรณ์ส าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

8,224.00 8,224.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062070036 31/7/2019

62 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 5401014040237

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062070034 31/7/2019

63 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร หอพักเทา-ทอง 2 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์  พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์  พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070009 8/7/2562

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

64 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 8 ชนิด 30,150.00 30,150.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070004 8/7/2562

65 ขออนุมัติจ้างซ่อมฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสี หอพักเทา-
ทอง 3 ห้อง B509 และ B519

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายคมกฤช น่ิมนวล นายคมกฤช น่ิมนวล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070006 8/7/2562

66 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 ชนิด 495.00 495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070007 8/7/2562

67 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 15,250.00 15,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070008 8/7/2562

68 ขออนุมัติจ้างซ่อมประตูกระจกอลูมิเนียม ประตูทางเข้า
หอพักเทา-ทอง 4

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักด์ิ  รัศมี นายเทิดศักด์ิ  รัศมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070005 8/7/2562

69 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070014 9/7/2562

70 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 1

2,451.00 2,451.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070013 9/7/2562

71 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพัก
เทา-ทอง 3

44,057.25 44,057.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070029 18/7/2562

72 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพัก
เทา-ทอง 1

20,811.50 20,811.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070028 18/7/2562

73 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 3

1,883.00 1,883.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070026 18/7/2562

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

74 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน หอพัก
เทา-ทอง 2

3,168.00 3,168.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070027 18/7/2562

75 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพัก
เทา-ทอง 4

22,523.50 22,523.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070031 22/7/2562

76 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ าประปาหอพักเทา-
ทอง 2

31,600.00 31,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี นายสมชาย จ าปาบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070030 22/7/2562

77 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 1 ชนิด ในโครงการท าบุญ
หอพัก ประจ าปีการศึกษา 2562

260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ร้านดอกไม้หยก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070034 23/7/2562

78 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 5 ชนิด ในโครงการท าบุญ
หอพัก ประจ าปีการศึกษา 2562

2,445.00 2,445.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริธรรม์ ร้านสิริธรรม์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070033 23/7/2562

79 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 ชนิด 5,239.79 5,239.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จ ากัด บริษัท โกมาท จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062070032 23/7/2562

80 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการวิชาการ  
    วันท่ี 8-18 ก.ค. 2562)

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพศิน  สมพงษ์/              ราคา
เสนอ 27,500 บาท

นายพศิน  สมพงษ์/              ราคา
จ้าง 27,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 2/7/2562

81 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการวิชาการ  
    วันท่ี 8-18 ก.ค. 2562)

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิมล  ภิรมย์ช่ืน/            ราคา
เสนอ 27,500 บาท

นายวิมล  ภิรมย์ช่ืน/            ราคา
จ้าง 27,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 2/7/2562

82 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการวิชาการ  
    วันท่ี 8-18 ก.ค. 2562 ต่างประเทศ)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง Nguyen Duy Tien/               
ราคาเสนอ 9,500 บาท

Nguyen Duy Tien/              
ราคาจ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 2/7/2562

83 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรม และเทียนพรรษาพร้อม
ขาต้ัง (โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย:ถวายเทียน
พรรษา ประจ าปี 2562 ในวันท่ี 11 ก.ค. 2562 ณ วัด
เก่าโบราณ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี)

6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์/      ราคา
เสนอ 6,150 บาท

ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์/      ราคา
ซ้ือ 6,150 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062070030 9/7/2562

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

84 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี โครงการต่อเทียนและ
ปฏิญาณตนลูกรพีบูรพา ณ อาคารโภชนาคาร วันท่ี 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2562

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน THE FLOWER BLOOM/ ราคา
เสนอ 8,000 บาท

ร้าน THE FLOWER BLOOM/ ราคา
จ้าง 8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062070033 9/7/2562

85 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 
3x1 เมตร (โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย:ถวาย
เทียนพรรษา ประจ าปี 2562 วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562
 ณ วัดเก่าโบราณ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ/   ราคา
เสนอ 1,000 บาท

นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ/   ราคา
จ้าง 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062070028 9/7/2562

86 ขออนุมัติจ้างท าใบปฏิญาณตน โครงการต่อเทียนและ
ปฏิญาณตนลูกรพีบูรพา ณ อาคารโภชนาคาร วันท่ี 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีเอสเอ/                         
ราคาเสนอ 2,000 บาท

ร้านบีเอสเอ/                        
ราคาจ้าง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062070040 9/7/2562

87 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ โครงการต่อเทียนและปฏิญาณ
ตนลูกรพีบูรพา ณ อาคารโภชนาคาร วันท่ี 15 สิงหาคม
 พ.ศ. 2562

2,855.00 2,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านสิริธรรม์ และนายพีรพล       ธนู
วัฒนา/                        ราคา
เสนอ 2,855 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านสิริธรรม์ และนายพีรพล      ธนู
วัฒนา/                        ราคาซ้ือ 
2,855 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062070035 9/7/2562

88 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด โครงการต่อเทียน
และปฏิญาณตนลูกรพีบูรพา ณ อาคารโภชนาคาร วันท่ี
 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมานพ  แก้วมณี/            ราคา
เสนอ 1,000 บาท

นางมานพ  แก้วมณี/            ราคา
จ้าง 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062070038 9/7/2562

89 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์, หมึกพิมพ์ HP และ
หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร

98,500.00 98,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/           ราคา
เสนอ 98,500 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/           ราคา
ซ้ือ 98,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062070001 11/7/2562

90 ขออนุมัติจัดจ้างท าสมุดค าตอบ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

60,990.00 60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด/   ราคา
เสนอ 60,990 บาท

บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด/   ราคา
จ้าง 60,990 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062070002 12/7/2562

91 ขออนุมัติจัดเช่าห้องประชุม (โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ 
โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่าง
วันท่ี 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา/ 
ราคาเสนอ 21,000 บาท

โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา/ 
ราคาเช่า 21,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062070004 18/7/2562

92 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาดของณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

12,066.03 12,066.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/  
ราคาเสนอ 12,066.03 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/ 
ราคาซ้ือ 12,066.03 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062070005 18/7/2562

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

93 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ 
อบต.หนองรี)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/    
ราคาเสนอ 1,200 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/    
ราคาจ้าง 1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

94 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการวิชาการ
 อบต.หนองรี)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตน์ดาวรรณ  ถนอมรอด/    
ราคาเสนอ 10,000 บาท

น.ส.รัตน์ดาวรรณ  ถนอมรอด/    
ราคาจ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

95 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ อบต.หนองรี)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตน์ดาวรรณ  ถนอมรอด/    
ราคาเสนอ 10,000 บาท

น.ส.รัตน์ดาวรรณ  ถนอมรอด/    
ราคาจ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

96 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ 
เทศบาลต าบลทับมา)

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/    
ราคาเสนอ 800 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/    
ราคาจ้าง 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

97 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการวิชาการ
 เทศบาลต าบลทับมา)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สโรชา  ทนแก้ว/             ราคา
เสนอ 10,000 บาท

น.ส.สโรชา  ทนแก้ว/             ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

98 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ เทศบาลต าบลทับมา)

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สโรชา  ทนแก้ว/             ราคา
เสนอ 6,500 บาท

น.ส.สโรชา  ทนแก้ว/             ราคา
จ้าง 6,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

99 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ 
เทศบาลเมืองศรีราชา ความผูกพัน)

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/    
ราคาเสนอ 800 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/    
ราคาจ้าง 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

100 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการวิชาการ
 เทศบาลเมืองศรีราชา ความผูกพัน)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาธนาตย์  รัตนะนาวา/     ราคา
เสนอ 7,000 บาท

น.ส.ญาธนาตย์  รัตนะนาวา/     
ราคาจ้าง 7,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

101 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการวิชาการ
 เทศบาลเมืองศรีราชา ความผูกพัน)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หัสรา  ทองกลาง/           ราคา
เสนอ 7,000 บาท

น.ส.หัสรา  ทองกลาง/           ราคา
จ้าง 7,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

102 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ เทศบาลเมืองศรีราชา ความผูกพัน)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาธนาตย์  รัตนะนาวา/     ราคา
เสนอ 10,000 บาท

น.ส.ญาธนาตย์  รัตนะนาวา/     
ราคาจ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

103 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ
เทศบาลเมืองศรีราชา)

4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/    
ราคาเสนอ 4,550 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/    
ราคาจ้าง 4,550 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

104 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการวิชาการ
เทศบาลเมืองศรีราชา)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาธนาตย์  รัตนะนาวา/     ราคา
เสนอ 10,000 บาท

น.ส.ญาธนาตย์  รัตนะนาวา/     
ราคาจ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

105 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการวิชาการ
เทศบาลเมืองศรีราชา)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หัสรา  ทองกลาง/           ราคา
เสนอ 10,000 บาท

น.ส.หัสรา  ทองกลาง/           ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

106 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการเทศบาลเมืองศรีราชา)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หัสรา  ทองกลาง/           ราคา
เสนอ 10,000 บาท

น.ส.หัสรา  ทองกลาง/           ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

107 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ
เทศบาลต าบลน้ าคอก)

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/    
ราคาเสนอ 800 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/    
ราคาจ้าง 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

108 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการวิชาการ
เทศบาลต าบลน้ าคอก)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพันธ์  ผดุงการณ์/         
ราคาเสนอ 10,000 บาท

นายภานุพันธ์  ผดุงการณ์/         
ราคาจ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

109 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการเทศบาลต าบลน้ าคอก)

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพันธ์  ผดุงการณ์/         
ราคาเสนอ 6,500 บาท

นายภานุพันธ์  ผดุงการณ์/       
ราคาจ้าง 6,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

110 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการวิชาการ  
    วันท่ี 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 2562)

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

นายวินัย  จันลา/                ราคา
จ้าง 22,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

111 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการวิชาการ  
    วันท่ี 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 2562)

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

นายอุทัย  พุทธวา/                 
ราคาจ้าง 22,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

112 ขออนุมัติจัดซ้ือพวงมาลา (โครงการพานิสิตเข้าร่วมงาน
วันรพี 62 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดชลบุรี วันท่ี 
7 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไล ไทยเจริญ/              ราคา
เสนอ 2,000 บาท

นางวิไล ไทยเจริญ/              ราคา
จ้าง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062070079 23/7/2562

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

113 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (โครงการพานิสิต
เข้าร่วมงานวันรพี 62 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัด
ชลบุรี วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์/   ราคา
เสนอ 9,000 บาท

นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์/   ราคา
ซ้ือ 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062070078 23/7/2562

114 ขออนุมัติเช่าห้องประชุม (โครงการฝึกอบรมสัมมนานัก
กิจกรรมคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจ าปีการศึกษา 2562 วันท่ี 26-28 ก.ค. 62 
ณ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช รีสอร์ท จ.ระยอง)

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมรอยัล พลาคลิฟ บีช        รี
สอร์ท / ราคาเสนอ 36,000 บาท

โรงแรมรอยัล พลาคลิฟ บีช        รี
สอร์ท / ราคาเช่า 36,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062070006 23/7/2562

115 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการบริการวิชาการ 
วันท่ี วันท่ี 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 2562)

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

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/ 
ราคาซ้ือ 1,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 24/7/2562

116 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ช่างของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

25,977.00 25,977.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ประภัสสร/               ราคา
เสนอ 25,977 บาท

ร้าน ศ.ประภัสสร/               ราคา
ซ้ือ 25,977 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062070007 24/7/2562

117 ขออนุมัติจ้างบริการล้างรถ จ านวน 3 คัน 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 168 คาร์แคร์/                  
ราคาเสนอ 800 บาท

ร้าน 168 คาร์แคร์/                  
ราคาจ้าง 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062070089 24/7/2562

118 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2562

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/    
ราคาเสนอ 8,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/    
ราคาจ้าง 8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062070091 24/7/2562

119 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 (โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ (เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา) 
นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2562 เวลา 
08.30-12.00 น. ณ ห้อง 603 อาคารสหศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

308.00 308.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/   ราคา
เสนอ 308 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/   ราคา
จ้าง 308 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062070094 25/7/2562

120 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2562

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันนทศิริ/    
ราคาเสนอ 9,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันนทศิริ/    
ราคาจ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062070092 25/7/2562

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

121 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
คอมพิวเตอร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ/           
ราคาเสนอ 10,000 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ/          
ราคาจ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062070010 25/7/2562

122 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2562

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ/        
ราคาเสนอ 10,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ/        
ราคาจ้าง 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062070008 25/7/2562

123 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประา
สัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน
สิงหาคม 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

PO0300062070009 25/7/2562

124 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ 
อบต.ส านักท้อน)

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/    
ราคาเสนอ 800 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/    
ราคาจ้าง 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/7/2562

125 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการวิชาการ
 อบต.ส านักท้อน)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นภากานต์  เลิศวิไล/          
ราคาเสนอ 10,000 บาท

น.ส.นภากานต์  เลิศวิไล/          
ราคาจ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/7/2562

126 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ อบต.ส านักท้อน)

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นภากานต์  เลิศวิไล/          
ราคาเสนอ 6,500 บาท

น.ส.นภากานต์  เลิศวิไล/          
ราคาจ้าง 6,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/7/2562

127 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ 
เทศบาลต าบลบางพระ ความผูกพัน)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/    
ราคาเสนอ 1,200 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/    
ราคาจ้าง 1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/7/2562

128 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการวิชาการ
 เทศบาลต าบลบางพระ ความผูกพัน)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมัชญา  เล่ียงฮะ/          ราคา
เสนอ 10,000 บาท

น.ส.สมัชญา  เล่ียงฮะ/          ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/7/2562

129 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ เทศบาลต าบลบางพระ ความผูกพัน)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมัชญา  เล่ียงฮะ/          ราคา
เสนอ 10,000 บาท

น.ส.สมัชญา  เล่ียงฮะ/          ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/7/2562

130 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

2,335.20 2,335.20 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/  ราคา
เสนอ 2,335.20 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ/  ราคา
จ้าง 2,335.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062070098 26/7/2562

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

131 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ ากัด/                       ราคาเสนอ
 83,460 บาท

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ ากัด/                       ราคาซ้ือ 
83,460 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062070011 31/7/2562

132 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้(มหาวิทยาลัยบูรพา-ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี มีการบริการดี ขับรถสุภาพ PR0500062070009 3/7/2562

133 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ (จังหวัดสกลนคร จังหวัด
นครพนม จังหวัดมุกดาหาร)

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัวร์สีรุ้ง จ ากัด บริษัท ทัวร์สีรุ้ง จ ากัด มีการบริการท่ีดี PO0500062070001 4/7/2562

134 ขอซ้ือเอ็กซืเทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ 2TB  จ านวน 1 เคร่ือง 3,150.01 3,150.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500062070037 4/7/2562

135 ขอซ้ือแล็คซีน ขนาด 1.5 น้ิว เข้าสต๊อก 520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500062070036 4/7/2562

136 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี มีการบริการดี ขับรถสุภาพ PR0500062070035 4/7/2562

137 ขอจ้างท าป้ายไวนิล 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ มีความสามารถในการจัดท าป้าย
ไวนิล และตรงตามความต้องการ

PR0500062070046 9/7/2562

138 ขอซ้ือหมึกพิมพ์ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062070073 12/7/2562

139 ขอซ้ือหมึกพิมพ์ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062070072 12/7/2562

140 ขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จ านวน 2 รายการ 39,204.80 39,204.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500062070004 18/7/2562

141 ขอจ้างทาสีตู้ 13,952.80 13,952.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
มาเกตต้ิง จ ากัด

บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
มาเกตต้ิง จ ากัด

มีการบริการท่ีดี PO0500062070005 18/7/2562

142 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062070071 12/7/2562

143 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062070070 12/7/2562

144 ขอซ้ือตู้รับความคิดเห็น สีแดงและสีน้ าเงิน 580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062070077 12/7/2562

145 ขอป๊ัมกุญแจ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกมล การกุญแจ ร้านกมล การกุญแจ มีความเช่ียวชาญด้านการท ากุญแจ PR0500062070074 12/7/2562

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

146 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Xerox 81,900.00 81,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500062070003 18/7/2562

147 จ้างท าตรายาง 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีความเช่ียวชาญในการท าตรายาง PR0500062070069 12/7/2562

148 ขอซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 8 พอร์ต 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062070064 12/7/2562

149 งานซ่อมแซมพ้ืนห้อง 99,636.26 99,636.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
มาเกตต้ิง จ ากัด

บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
มาเกตต้ิง จ ากัด

มีการบริการท่ีดี PO0500062070002 18/7/2562

150 ขอซ้ือวัสดุก่อสร้างจ านวน 4 รายการ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062070080 15/7/2562

151 ขอซ้ือรูปพร้อมกรอบรัชกาลท่ี 10 และราชินี 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีแปงกรอบรูป ร้านทีแปงกรอบรูป มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ 
และราคาถูก

PR0500062070082 18/7/2562

152 ขอซ้ือเคร่ืองยิงบอร์ด 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062070102 22/7/2562

153 ขอซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ ากัด บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500062070008 24/7/2562

154 ขอซ้ือถ่านขนาด AA ส าหรับใส่นาฬิกา 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500062070106 22/7/2562

155 ตรายาง 2 อัน 80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีความเช่ียวชาญในการท าตรายาง PR0500062070109 22/7/2562

156 ขอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 500 รีม 43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500062070006 24/7/2562

157 ขอซ้ือหมึกพิมพ์ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062070101 22/7/2562

158 ขอซ้ือกรวยกระดาษ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500062070103 22/7/2562

159 ขอซ้ือวัสดุเข้าสต๊อก 4 รายการ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062070108 22/7/2562

160 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรพาภาษาไทย 8,050.00 8,050.00 เฉพาะเจาะจง นายพลรัฐ เชษฐ์ปจิฉิม และ  นางสาว
วรรณา เช้ือฮ้อ

นายพลรัฐ เชษฐ์ปจิฉิม และ  นางสาว
วรรณา เช้ือฮ้อ

มีประสบการณ์ในการท าป้ายไว
นิลและงานมีคุณภาพ และ มี
ความสามารถในการจัดดอกไม้

PR0500062070112 22/7/2562

161 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรพาภาษาไทย 13,750.00 13,750.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี นายวันธวัช เรืองศรี มีการบริการท่ีดี และมีสินค้าท่ีมี
คุณภาพ

PO0500062070011 24/7/2562

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

162 จ้างติดต้ังม่านปรับแสงห้อง QS2-603 20,846.40 20,846.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
มาเกตต้ิง จ ากัด

บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
มาเกตต้ิง จ ากัด

มีการบริการท่ีดี PO0500062070010 24/7/2562

163 จ้างท าป้ายช่ือพลาสติกติดผนัง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  ศุภฤทธ์ิ นางวนิดา  ศุภฤทธ์ิ มีความเช่ียวชาญในการท าป้าย
พลาสติก

PR0500062070110 22/7/2562

164 จ้างท าป้ายติดผนัง 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  ศุภฤทธ์ิ นางวนิดา  ศุภฤทธ์ิ มีความเช่ียวชาญในการท าป้าย
พลาสติก

PR0500062070111 22/7/2562

165 ขอซ้ือวัสดุส านักงานเข้าสต๊อก 16 รายการ 27,650.00 27,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500062070007 24/7/2562

166 จ้างท าป้ายช่ือพลาสติกติดผนัง 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  ศุภฤทธ์ิ นางวนิดา  ศุภฤทธ์ิ มีความช านาญในการท าป้าย
พลาสติก

PR0500062070134 25/7/2562

167 ขอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญในการซ่อมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

PR0500062070144 25/7/2562

168 ขอซ้ือเคสส าหรับ iPad 15,065.60 15,065.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500062070016 1/8/2562

169 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP และ Kyocera 12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500062070014 1/8/2562

170 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP , Kyocera 10,100.00 10,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500062070013 1/8/2562

171 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062070148 25/7/2562

172 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062070132 25/7/2562

173 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500062070015 1/8/2562

174 ขอซ้ือหนังสือจิตวิทยา 20,932.80 20,932.80 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500062070017 1/8/2562

175 ขอซ้ือวัสดุส านักงานเข้าสต๊อก 2 รายการ 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500062070012 1/8/2562

176 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 10 รายการ 3,844.93 3,844.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062070147 25/7/2562

177 ขอซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ 3 รายการ 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062070145 25/7/2562

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

178 ขอซ้ือซองพลาสติก 1 กระดุม F4 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062070135 25/7/2562

179 ขอจ้างพิมพ์วารสารปีท่ี 27 ฉบับท่ี 55 เดือน กันยายน-
ธันวาคม 2562

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี. เจ. พร้ินต้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี. เจ. พร้ินต้ิง มีความเช่ียวชาญในการจัดท า
หนังสือวารสาร

PO0500062070018 1/8/2562

180 ขอจ้างท าตรายาง จ านวน 5 อัน 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีความช านาญในการท าตรายาง PR0500062070131 25/7/2562

181 จ้างเปล่ียนกระจกติดตาย 14 บาน 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ์ การช่าง ธีรพงศ์ การช่าง มีการบริการท่ีดี PO0500062070019 30/7/2562

182 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 5,751.25 5,751.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070009 1/7/2019

183 ขออนุมัติเช่ารถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070027 1/7/2019

184 ขออนุมัติซ้ือ 535 535 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมนท์ จ ากัด

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมนท์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070004 1/7/2019

185 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 21,025.50 21,025.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070011 1/7/2019

186 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070001 1/7/2019

187 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจเคกรุ๊ป เทรดด้ิง จ ากัด บ.เจเคกรุ๊ป เทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070005 1/7/2019

188 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070017 1/7/2019

189 ขออนุมัติซ้ือ 4,080.00 4,080.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070018 1/7/2019

190 ขออนุมัติซ้ือ 461 461 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง, 
บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัด 
และ ร้าน SP Print

นางสุกัญญา จีนเมือง, 
บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัด 
และ ร้าน SP Print

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070028 2/7/2019

191 ถ่ายเอกสารและโบชัวร์ A4 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง เอ็น เอ็น อีซ่ีปร๊ิน ,
www.paiprint.com

เอ็น เอ็น อีซ่ีปร๊ิน ,
www.paiprint.com

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070049 2/7/2019

192 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070003 2/7/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

193 ซ่อมเคร่ืองป่ันไฟฟ้า 43,977.00 43,977.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070002 2/7/2019

194 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070040 2/7/2019

195 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070031 2/7/2019

196 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ไพริน หอมหวล น.ส. ไพริน หอมหวล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070039 2/7/2019

197 วัสดุส านักงาน 11 รายการ               695.00          695.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอสจี พร๊อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์
,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด,
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

อาร์เอสจี พร๊อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์
,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด,
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070048 2/7/2019

198 วัสดุอ่ืนๆ 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070043 2/7/2019

199 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 5,050.00 5,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070032 2/7/2019

200 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ลูช่ัน จ ากัด บริษัท ซายน์ลูช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070004 2/7/2019

201 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3,060.20 3,060.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070030 2/7/2019

202 เคร่ือง power supply ครุภัณฑ์เลขท่ี 77400014/47 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายระพินฮะสุน นายระพินฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070069 3/7/2019

203 เคร่ือง Spectrophotometerครุภัณฑ์เลขท่ี 
66302691/43

10,243.11 10,243.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070067 3/7/2019

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

PR0600062070055 3/7/2019

205 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 12,807.90 12,807.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070059 3/7/2019

206 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 7,094.10 7,094.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070057 3/7/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

207 วัสดุน้ าด่ืม 4,235.00 4,235.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070070 3/7/2019

208 วัสดุ 5,325.00 5,325.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070082 3/7/2019

209 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 561500201000040ซ่อมเคร่ือ
คอมพิวเตอร์ 551500301000119

7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070061 3/7/2019

210 ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ 92,747.60 92,747.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070005 3/7/2019

211 จ้างเหมาบริการจัดท าตัดต่อคลิปวิดีโอ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติินันท์ จอมทอง นายกิตติินันท์ จอมทอง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070060 3/7/2019

212 ค่าเช่ารถตู้ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070065 3/7/2019

213 เคร่ืองไมโครเพลส รีดเดอร์ 5408063010006 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070063 3/7/2019

214 ขออนุมัติซ้ือชุดทดลองสมบัติของ Liquid Cystal 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวแลมบ์ดา ไซเอนทิฟิค จ ากัด บริษัท นิวแลมบ์ดา ไซเอนทิฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070007 3/7/2019

215 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 
จ านวน 200 รีม

18,832.00 18,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070062 3/7/2019

216 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 56,980.00 56,980.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070006 3/7/2019

217 ขออนุมัติซ้ือ 400 400 เฉพาะเจาะจง แสนสุขปร้ินท์ต้ิง แสนสุขปร้ินท์ต้ิง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070094 4/7/2019

218 ขออนุมัติซ้ือ 5,131.00 5,131.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
, ร้านป้ายจ๋า, ตะวันออกสต๊ิกเกอร์, 
ร้านกุญแจทอง, ร้านสมประสงค์, นาง
สุกัญญา จีนเมือง, ร้านสุภรณ์ทิพย์, 
บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
, ร้านป้ายจ๋า, ตะวันออกสต๊ิกเกอร์, 
ร้านกุญแจทอง, ร้านสมประสงค์, นาง
สุกัญญา จีนเมือง, ร้านสุภรณ์ทิพย์, 
บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070095 4/7/2019

219 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองช่ังไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง 20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเคอาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พีเคอาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070009 4/7/2019

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

220 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอน
ความเร็วสูง

62,595.00 62,595.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070010 4/7/2019

221 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ- จ านวน 29 รายการ 9,831.00 9,831.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 45 สตางค์, คุณสุ
กัญญา จีนเมือง, ร้านลูน้ าเซอร์วิส, 
ร้านเอสพี ปร้ินท์, ร้านเยสท์ซีร็อก,
ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์

ร้านถ่ายเอกสาร 45 สตางค์, คุณสุ
กัญญา จีนเมือง, ร้านลูน้ าเซอร์วิส, 
ร้านเอสพี ปร้ินท์, ร้านเยสท์ซีร็อก,
ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070093 4/7/2019

222 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ-จ านวน 21 รายการ 9,334.00 9,334.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทา ไม้พันธ์ุ ,ร้านเจียบฮวด,
ร้านคุณดวงฤดี วงศ์ศรีหทัย,ร้าน ศ.
ประภัสสร ,ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน

ร้านจันทา ไม้พันธ์ุ ,ร้านเจียบฮวด,
ร้านคุณดวงฤดี วงศ์ศรีหทัย,ร้าน ศ.
ประภัสสร ,ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070091 4/7/2019

223 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,009.40 9,009.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070083 4/7/2019

224 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 27 รายการ 10,222.00 10,222.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070092 4/7/2019

225 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืน 13 รายการ (วัสดุรายวิชา
แอลกอฮอล์ฯ)

5,020.00 5,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Liqour Land และ พันธ์ุธัช  
ด่านธนดล

ร้าน Liqour Land และ พันธ์ุธัช 
ด่านธนดล

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070088 4/7/2019

226 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืน 3 รายการ (สารเคมี) 3,816.69 3,816.69 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070086 4/7/2019

227 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืน 5 รายการ (หมึกพิมพ์) 29,580.00 29,580.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070087 4/7/2019

228 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070084 4/7/2019

229 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน-เคร่ืองตู้ปลอดเช้ือ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ ากัด บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070115 8/7/2019

230 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ-หมึกเคร่ืองพิมพ์ 5 กล่อง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070114 8/7/2019

231 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืน-จ านวน 1 รายการ 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิคเคมีคอ
ลซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิคเคมีคอ
ลซัพพลาย

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070117 8/7/2019

232 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ - วัสดุส านักงาน 3 รายการ 6,580.50 6,580.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070100 8/7/2019

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

233 ท าโปรเตอร์ 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชิัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชิัย  หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070116 8/7/2019

234 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 2 รายการ 2,560.00 2,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนาวัน ร้านพนาวัน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070098 8/7/2019

235 ขออนุมัติซ่อมชุดป้ัมอากาศมอเตอร์ 0.5 แรงม้า 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน นายระพิน ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070110 8/7/2019

236 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองเพ่ิมปริมาตรสารพันธุกรรม 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070014 10/7/2019

237 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ - สารเคมี 5 รายการ 4,617.05 4,617.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070103 8/7/2019

238 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070126 9/7/2019

239 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง กิตติสัณห์  เพียรพิทักษ์ กิตติสัณห์  เพียรพิทักษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070138 10/7/2019

240 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ-จ านวน 1 รายการ 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070145 10/7/2019

241 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ-จ านวน 4 รายการ 14,113.30 14,113.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070141 10/7/2019

242 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ-หมึกเคร่ืองพิมพ์ 31,800.00 31,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070146 10/7/2019

243 วัสดุอ่ืนๆ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเล็กทริค ร้านกฤษณ์ อิเล็กทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070144 10/7/2019

244 ขออนุมัติเช่ารถตู้ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070140 10/7/2019

245 วัสดุอ่ืนๆ 1,375.00 1,375.00 เฉพาะเจาะจง นายกิิตติสัณฑ์  เพียรพิทักษ์ นายกิิตติสัณฑ์  เพียรพิทักษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070139 10/7/2019

246 วัสดุอ่ืนๆ 2,060.00 2,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมิ้เจียมจิตต์ ร้านดอกไมิ้เจียมจิตต์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070143 10/7/2019

247 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืน-จ านวน 3 รายการ 26,728.60 26,728.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070142 10/7/2019

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

248 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ือง Hot Plate 9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากัด บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070159 11/7/2019

249 ขออนุมัติจ้างตัดสูท จ านวน 54 ตัว 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร ปิติสุนทร นางสาวประภาพร ปิติสุนทร ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070019 12/7/2019

250 ขออนุมัติจ้างตัดสูท จ านวน 7 ตัว 13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร ปิติสุนทร นางสาวประภาพร ปิติสุนทร ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070018 12/7/2019

251 ขออนุมัติซ้ือกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ขนาด 10
 น้ิว

61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุวิทย์ แมททอล 
แอนด์ ออพติค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุวิทย์ แมททอล 
แอนด์ ออพติค

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070016 11/7/2019

252 วัสดุอ่ืนๆ 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070154 11/7/2019

253 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 2 รายการ 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070157 11/7/2019

254 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 6 รายการ 6,980.00 6,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070158 11/7/2019

255 ขออนุมัติส่ิงก่อสร้าง-หลังคาคลุมบ่อไรแดง 29,600.00 29,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070036 24/7/2019

256 วัสดุอ่ืนๆ 6,910.00 6,910.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สตาร์ออเตอร์ฟิลเตอร์ บจก.สตาร์ออเตอร์ฟิลเตอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070151 11/7/2019

257 วัสดุอ่ืนๆ 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070156 11/7/2019

258 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ - หอลดไฟ 400 ดวง 47,600.00 47,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทียนทองอิเล็กทริค จ ากัด บ.เทียนทองอิเล็กทริค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070150 11/7/2019

259 กล้าต้นโกงกาง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤพนธ์ กัลยา นายนฤพนธ์ กัลยา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070164 12/7/2019

260 ขออนมัติซ้ือ 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070167 12/7/2019

261 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 27 รายการ 7,584.00 7,584.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส, ร้านคุณดวงฤดี 
วงศ์ศรีหทัย,ร้านสยามการเกษตร, 
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ,ร้านพนาวัน

ร้านบางแสนแก๊ส, ร้านคุณดวงฤดี 
วงศ์ศรีหทัย,ร้านสยามการเกษตร, 
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ,ร้านพนาวัน

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070170 12/7/2019

262 ขออนุมัติซ้ือวัสดอ่ืนๆ-จ านวน 6 รายการ 27,145.90 27,145.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070171 12/7/2019

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

263 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์-ตู้เย็น 2 ประตู 28,400.00 28,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070020 15/7/2019

264 ขอซ้ือวัสดุ 11 รายการ 9,945.00 9,945.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
, ศ.ประภัสสร, ไพรเวชค้าวัสดุ, มีดี
สติกเกอร์, ซีลลอสอาร์ตดีไซน์

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
, ศ.ประภัสสร, ไพรเวชค้าวัสดุ, มีดี
สติกเกอร์, ซีลลอสอาร์ตดีไซน์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070178 15/7/2019

265 ค่าเช่าเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070021 18/7/2019

266 ค่าจ้างเหมาขนย้ายเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จ ากัด บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070022 18/7/2019

267 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ขนาด 13,000 บีทียู

27,494.00 27,494.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070023 19/7/2019

268 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 3 กล่อง (วมว.
581500201000040)

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070213 19/7/2019

269 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 4 รายการ 30,200.00 30,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070214 19/7/2019

270 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 23 ป้าย 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070029 22/7/2019

271 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์และสูจิบัตร 20,600.00 20,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070027 22/7/2019

272 ขออนุมัติจ้างท าพัดสปริงพร้อมสกรีน จ านวน 3,500 อัน 52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ศิรจรัส นายธนกร ศิรจรัส ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070024 22/7/2019

273 ขออนุมัติจ้างท าร่มพับ 2 ตอน จ านวน 1,100 คัน 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ศิรจรัส นายธนกร ศิรจรัส ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070025 22/7/2019

274 ขออนุมัติจ้างพิมพ์โปสเตอร์และสต้ิกเกอร์ไดคัท 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัยหัตถกิจอุดม นายสุพรชัยหัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070028 22/7/2019

275 วัสดุอ่ืนๆ 17,034.40 17,034.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070225 22/7/2019

276 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 2 รายการ 81,052.50 81,052.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมคิวบ์ จ ากัด บริษัท คอมคิวบ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070030 22/7/2019

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

277 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ โปรแกรม Idrisi 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดฟโดรนแมพเปอร์ จ ากัด บริษัท เดฟโดรนแมพเปอร์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070026 22/7/2019

278 ค่าจ้างเหมาย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 51,820.00 51,820.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070031 22/7/2019

279 วัสดุน้ าด่ืม 960 960 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070233 22/7/2019

280 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070035 24/7/2019

281 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
13,000 บีทียู จ านวน 3 เคร่ือง

85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070032 23/7/2019

282 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองแยกดีเอ็นเอด้วย
กระแสไฟฟ้า

20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070033 23/7/2019

283 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 28 รายการ 9,609.00 9,609.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BANCOM SHOP, นางเกษร  
กล่ินเมือง, ร้าน เจียบฮวด, น้ าด่ืม
บ้านและสวน, บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด และนายไพรเดช  สุทธิ
เรือง

ร้าน BANCOM SHOP, นางเกษร  
กล่ินเมือง, ร้าน เจียบฮวด, น้ าด่ืม
บ้านและสวน, บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด และนายไพรเดช  สุทธิ
เรือง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070242 23/7/2019

284 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 19 รายการ 30,890.90 30,890.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070244 23/7/2019

285 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 12 รายการ 8,321.00 8,321.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพาจ ากัด,
 กมล การกุญแจ, นางสุกัญญา จีน
เมือง, ไพรเวชค้าวัสดุ, นายไพรเดช 
สุทธิเรือง, ยูเมไซน์มีเดีย

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพาจ ากัด,
 กมล การกุญแจ, นางสุกัญญา จีน
เมือง, ไพรเวชค้าวัสดุ, นายไพรเดช 
สุทธิเรือง, ยูเมไซน์มีเดีย

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070238 23/7/2019

286 ขออนุมัติซ้ือ 1,225.00 1,225.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน AQ COPPY และ
บริษัทบัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี
 จ ากัด

ร้าน AQ COPPY และ
บริษัทบัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี
 จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070246 24/7/2019

287 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์-เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 39,086.00 39,086.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070039 30/7/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

288 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3 รายการ 1,617.00 1,617.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์, นางสุ
กัญญา จีนเมือง, น้ าด่ืมบ้านและสวน

นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์, นางสุ
กัญญา จีนเมือง, น้ าด่ืมบ้านและสวน

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070253 24/7/2019

289 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโครริช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโครริช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070034 24/7/2019

290 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 2 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070252 24/7/2019

291 ค่าจ้างซักผ้าปูโต๊ะ 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070248 24/7/2019

292 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 9 รายการ 11,580.00 11,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070251 24/7/2019

293 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ 17,826.20 17,826.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070265 25/7/2019

294 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070261 25/7/2019

295 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,707.10 2,707.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070262 25/7/2019

296 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3,853.00 3,853.00 เฉพาะเจาะจง เฮ้งย่งไถ่, สดใส ก๊อปป้ี, นางสุกัญญา 
 จีนเมืองและนายไพศาล  สุทธิเรือง

เฮ้งย่งไถ่, สดใส ก๊อปป้ี, นางสุกัญญา 
 จีนเมืองและนายไพศาล  สุทธิเรือง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070263 25/7/2019

297 บอร์ดก ามะหย่ีขอบอลูมิเนียม 90*120 2,424.98 2,424.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070268 25/7/2019

298 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070257 25/7/2019

299 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 11,316.64 11,316.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070256 25/7/2019

300 ขออนุมัติซ้ือโคมไฟ 150 โคม 40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะนิวไลท์ต้ิง จ ากัด บริษัท เดอะนิวไลท์ต้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070273 25/7/2019

301 ขออนุมัติเช่าทรัพย์สิน 5 รายการ 44,500.00 44,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพเท่งเจียว นายสุเทพเท่งเจียว ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070037 25/7/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

302 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 10,058.00 10,058.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070254 25/7/2019

303 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์-เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอน 1 
เคร่ือง

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070283 26/7/2019

304 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ - วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี 4
 รายการ

10,978.20 10,978.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070284 26/7/2019

305 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 31 รายการ 9,845.60 9,845.60 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช,ร้านพนาวัน ,ร้านน้ าด่ืม
บ้านและสวน,ร้านมายก๊อปป้ี,ร้านQA
 COPPY ,ร้านสดใส ก๊อปป้ี ,บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ,ร้านคุณ
ไพรเดช สุทธิเรือง

ร้านธีรเดช,ร้านพนาวัน ,ร้านน้ าด่ืม
บ้านและสวน,ร้านมายก๊อปป้ี,ร้านQA
 COPPY ,ร้านสดใส ก๊อปป้ี ,บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ,ร้านคุณ
ไพรเดช สุทธิเรือง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070282 26/7/2019

306 วัสดุวิทยาศาสตร์ 16,392.40 16,392.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070275 26/7/2019

307 วัสดุ 8,324.60 8,324.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070277 26/7/2019

308 วัสดุวิทยาศาสตร์ 8,795.40 8,795.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070276 26/7/2019

309 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070279 26/7/2019

310 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง นายระพินฮะสุน นายระพินฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070038 30/7/2019

311 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070291 30/7/2019

312 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ- จ านวน 5 รายการ 3,999.66 3,999.66 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070292 30/7/2019

313 ขออนุมัติซ้ือ 556.00 556.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสดใสก็อบป้ี และ
บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัด

ร้านสดใสก็อบป้ี และ
บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070293 30/7/2019

314 กระดาษถ่ายเอกสาร 11,663.00 11,663.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070297 31/7/2019

315 ขออนุมัติซ้ือ 2,425.00 2,425.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ร้านดอกไม้หยก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070303 31/7/2019

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

316 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5,410.00 5,410.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070302 31/7/2019

317 ขออนุมัติท าเว็บไซต์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบร์ท มีเดีย คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท ไบร์ท มีเดีย คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070300 31/7/2019

318 ซ่อมกล้องบันทึกภาพ 35,203.00 35,203.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอนนาดิจิท กรุ๊ป จ ากัด บริษัทแอนนาดิจิท กรุ๊ป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062070042 31/7/2019

319 วัสดุ               635.00          635.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา  จีนเมือง นางสาวสุกัญญา  จีนเมือง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070298 31/7/2019

320 ขออนุมัติซ่อมหม้อน่ึงความดันไอ 5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062070301 31/7/2019

321 ขออนุมัติ จ้างเหมาบริการเพ่ือการปฏิบัติงานด้านการ
สอบเทียบเคร่ืองมือวัด ศูนย์สอบเทียบฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ค.62 ถึงวันท่ี 30 ก.ย.
62 รายละเอียดตามงวดงานแนบท้าย

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ จูสวัสด์ิ นายอมรเทพ จูสวัสด์ิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070001 1/7/2562

322 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ศูนย์
อาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

50,161.00 50,161.00 เฉพาะเจาะจง นายด ารงค์ สมประสงค์ นายด ารงค์ สมประสงค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070003 1/7/2562

323 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานต าแหน่ง
วิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยาต้ังแต่วันท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562
 จ านวน 3 งวด

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนทรี ใจคง นางสาวสุนทรี ใจคง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070004 1/7/2562

324 ขออนุมัติจัดซ้ือ Electrodes/Ohaus Model ST230 
จ านวน 1 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070019 3/7/2562

325 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 18 รายการ (เทป
ลบค าผิด+รีฟิลล์, เคร่ืองเย็บ, ลวดเย็บ, ซองเอกสาร
น้ าตาล, แฟล็กซ์, โพสต์-อิท ดูราเบิลแท็บ, เทปอินเด็กซ์
ฟิล์ม, ซองเอกสาร A4 ฯลฯ) รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดซ้ือ

8,113.88 8,113.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070023 4/7/2562

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

326 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา - โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง ในวันท่ี 9 
กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070028 4/7/2562

327 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ gn-1450 จ านวน 50 แพ็ค 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070024 4/7/2562

328 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

PR0700062070038 5/7/2562

329 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2

99,750.00 99,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูช่ัน จ ากัด บริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070047 8/7/2562

330 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผลระดับสูง จ านวน 2 เคร่ือง

98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070046 8/7/2562

331 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 งาน รายละเอียด
ตามใบเสนอราคา

4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070048 9/7/2562

332 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดติดสติกเกอร์เคลือบใส
 และแผ่นอคิลิคใสหนา 4 มิลลิเมตรพร้อม น็อตหัว
หมวกชุบเงา  จ านวน 2 รายการ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น แอล ศิลป์ ร้านเอ็น แอล ศิลป์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062060098 9/7/2562

333 ขออนุมัติจัดจ้าง ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองเช่ือมจุด 
Spot Welding(เปล่ียนอะไหล่แผง PC BORD, 
ปรับปรุงหม้อแปลงคอนโทรล) หมายเลขครุภัณฑ์ 
601000802000002

8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070058 10/7/2562

334 ขออนุมติค่าถ่ายเอกสารจ านวน1รายการ ดังเอกสาร
แนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1,537.48 1,537.48 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070059 10/7/2562

335 เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างค่าซ่อมแซมหลังคาและฝ้า
ห้องปฏิบัติการฯและห้องกัดแผ่นPCBจ านวน2รายการดัง
เอกสารแนบภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070057 10/7/2562

336 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุไมโครโฟน 4รายการ รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

23,968.00 23,968.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ สแควร์ จ ากัด บริษัท เอ สแควร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070072 11/7/2562

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

337 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ Diiodomethane ReagentPlus, 
99%, contains copper as stabilizer ''
Sigma-Aldrich'' 100G คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษะการซ้ือแนบ

6,462.80 6,462.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070075 11/7/2562

338 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ FILAMENT FF ABS 1.7mm 1 kg
 Black,FILAMENT FF ABS 1.7mm 1 kg White, 
FILAMENT FF PLA 1.7mm 1 kg Black,FILAMENT 
FF PLA 1.7mm 1 kg White,BLUE TAPE คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษะ
การซ้ือแนบ

7,332.00 7,332.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จ ากัด บริษัท นีโอเทค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070076 11/7/2562

339 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเหล็กฉากส าเร็จรูป จ านวน 35 เส้น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

8,925.00 8,925.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ์ คงจีบ นายฐานุพงศ์ คงจีบ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070074 11/7/2562

340 ขออนุมัติจัดจ้าง ถ่ายเอกสารจ านวน 1 รายการ 6,213.76 6,213.76 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070073 11/7/2562

341 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3400 ANSI Lumens

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070086 12/7/2562

342 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 2 เคร่ือง 36,808.00 36,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070087 12/7/2562

343 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-อาคาร กสท. โทรคมนาคม 
72 เขตบางรัก กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นิยมญาติ นายอนุชา นิยมญาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070092 15/7/2562

344 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-โรงแรมแมนดารินโฮเต็ล 
กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นิยมญาติ นายอนุชา นิยมญาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070101 18/7/2562

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

345 เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จ านวน
17รายการดังเอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

48,110.00 48,110.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ จอดสันเทียะ นายอ านาจ จอดสันเทียะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070100 18/7/2562

346 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุพลาสติกอะคริลิค คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษะ
การซ้ือแนบ

82,593.30 82,593.30 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070103 18/7/2562

347 ขออนุมัติจัดซ้ือ Flat Bar, Steel Plate, Square Bar, 
Round Bar จ านวน 6 รายการ (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)

53,542.80 53,542.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070099 18/7/2562

348 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุยาและเวชภัณฑ์ใช้ในโครงการ DNA
 Engineering Phase I คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,627.86 9,627.86 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ สวัสดีฟาร์มากรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนสามัญ สวัสดีฟาร์มากรุ๊ป เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070110 19/7/2562

349 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

PR0700062070114 19/7/2562

350 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเส้นพลาสติก จ านวน 3 รายการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณ
ลักษะการซ้ือแนบ

82,500.64 82,500.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จ ากัด บริษัท นีโอเทค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070107 19/7/2562

351 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุไม้และอุปกรณ์เคร่ืองมือช่าง จ านวน
 7 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070105 19/7/2562

352 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Color 
Laserjet M551 สีฟ้า CE401A,สีเหลือง CE402A,สีแดง
 CE403A,สีด า CE400A คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษะการซ้ือแนบ

34,490.00 34,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070111 19/7/2562

353 ค่าถ่ายเอกสาร 1,292.00 1,292.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070115 22/7/2562

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

354 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุแลป Clamp (two finger) 
condenser clamp ฯลฯ จ านวน 39 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

79,572.69 79,572.69 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค
 เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค
 เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070124 23/7/2562

355 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,844.14 1,844.14 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070130 23/7/2562

356 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนอะไหล่วาล์ว Reactor จ านวน 1
 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร์ จ ากัด บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070131 23/7/2562

357 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายสี 80 แกรม เอ4 3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070137 25/7/2562

358 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4 19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070138 25/7/2562

359 ขอจัดจ้างซ่อมแซมเเคร่ืองพิมพ์ HP Color Laserjet 
M175nw หมายเลขครุภัณฑ์ 551500201000032

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070146 26/7/2562

360 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนกระจกมองข้าง,เปล่ียนหลอดไฟ
หน้า เปล่ียนสายไฟไฟเล้ียว เปล่ียนโครงไฟหน้า,เปล่ียน
สายไฟเซนเซอร์หัวฉีด เปล่ียนผ้าเบรคหน้า เปล่ียน
น้ ามันเคร่ือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง นายประชา  ดีสมัย นายประชา  ดีสมัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070144 26/7/2562

361 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโช้คอัพประตูอลูมิเนียม สายลม มีดกลึง
 น้ ามันเคร่ืองดีเซล ฯลฯ จ านวน 9 รายการ 
รายละเอียดตามใบเสนอราคา

18,660.80 18,660.80 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070145 26/7/2562

362 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนชลกันยานุกูลและ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี ในวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070141 26/7/2562

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

363 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนชิตใจช่ืน จ.
ปราจีนบุรี ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

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

PR0700062070156 30/7/2562

364 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
หอวัง นนทบุรี และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ จ านวน 2 คัน ใน
วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070153 30/7/2562

365 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดส่งไปรษณีย์จ านวน 2 
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษะการซ้ือแนบ

1,974.00 1,974.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน AK.BOX ร้าน AK.BOX เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070150 30/7/2562

366 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนเบญจมราช
รังสฤษฎ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา จ านวน 1 คัน ในวันท่ี 1 
สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070154 30/7/2562

367 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนวังจันทร์วิทยา,
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง ในวันท่ี 2 สิงหาคม
 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

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

PR0700062070155 30/7/2562

368 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ใน
วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

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

PR0700062070157 30/7/2562

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

369 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

14,659.00 14,659.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070162 30/7/2562

370 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนศรียานุสรณ์/
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 และวิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี จ านวน 2 คัน ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070152 30/7/2562

371 ขออนมิุติซ้ืออะครีลิคใส หนา 5 มิล , อะครีลิคใส หนา 3
 มิล ,อะครีลิคใส หนา 2 มิล รายละเอียดตามใบเสนอ
ราคา

9,469.50 9,469.50 เฉพาะเจาะจง อีสเทร์ิน แอดเวอร์ไทด์ซ่ิง อีสเทร์ิน แอดเวอร์ไทด์ซ่ิง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070151 30/7/2562

372 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซม Piston Ring for Motor 
(E4013)for MEDIAIR MA-7001 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วนาไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท วนาไซเอนซ์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070147 30/7/2562

373 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์นามบัตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ขนาด 9x5.5 cm พิมพ์สี 2 หน้า จ านวน 1 ท่าน 
จ านวนท่านละ 200 ใบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา น้อมเศียร นางสาวโสระยา น้อมเศียร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070160 30/7/2562

374 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 17 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษะ
การซ้ือแนบ

14,848.00 14,848.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070148 30/7/2562

375 ขออนุมัติจัดจ้างท ากุญแจ จ านวน 6 ดอก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

190.00 190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกมล การกุญแจ ร้านกมล การกุญแจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070169 31/7/2562

376 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองอัดอากาศและระบบอัด
อากาศ จ านวน 3 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

21,614.00 21,614.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เจ. คอมเพรสเซอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เอส.เจ. คอมเพรสเซอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062070168 31/7/2562

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

377 ขอจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 38,948.00 38,948.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062070002 1/7/2019

378 ขอจัดจ้างถ่าเอกสาร หลักสูตรสาขานิเทศศิลป์ 345.00 345.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062070004 1/7/2019

379 ขอจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศเดินทางไป
ศึกษาดูงานอุทยารังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ SPACE 
INSPIRIUM  สาขานิเทศศิลป์

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางราตรี มีสุข นางราตรี มีสุข ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062070003 1/7/2019

380 ขอจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนกรกฎาคม  2562 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร , 
บริษัทบางจากกรีนเนต จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร , 
บริษัทบางจากกรีนเนต จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062070001 1/7/2019

381 ขอจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  สาขาเซรามิกส์, สาขากราฟิกอาร์ตและ
กราฟิกมีเดีย

18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062070014 4/7/2019

382 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์

48,800.00 48,800.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062070012 4/7/2019

383 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท างานในส านักงานคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

3,021.80 3,021.80 เฉพาะเจาะจง นายกิตตัพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ , ร้าน
กมล การกุญแจ, บริษัทบัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด, ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค

นายกิตตัพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ , ร้าน
กมล การกุญแจ, บริษัทบัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด, ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062070013 4/7/2019

384 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

17,601.50 17,601.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิทธ์ ซัพพลาย คอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

บริษัท สมิทธ์ ซัพพลาย คอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062070018 9/7/2019

385 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการลงตารางนัดประชุมผู้บริหาร
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062070017 9/7/2019

386 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการสัมมนา
ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิก
มีเดีย พ.ศ.  2564

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แอดวานซ์ พีซี ร้าน แอดวานซ์ พีซี ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062070019 10/7/2019

387 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขา
เซรามิกส์

7,794.95 7,794.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062070067 24/7/2019

388 ขอจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือติดต้ังให้กับห้องพัก
อาจารย์สาขาทฤษฎีศิลป์ และสาขาจิตรกรรม

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PO0800062070001 25/7/2019

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

389 ขอจัดจ้างซ่อมแป้นหมุนไฟฟ้าสาขาเซรามิกส์ 25,931.45 25,931.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรเกษมจักรกลซีรามิค จ ากัด บริษัท เพชรเกษมจักรกลซีรามิค จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062070071 26/7/2019

390 ขอเสนอจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ เน่ืองจาก
เคร่ืองปรับอากาศไม่เย็น (เลขครุภัณฑ์ 
5101014010065)

900.00          900.00 เฉพาะเจาะจง สบายแอร์แสนสุข สบายแอร์แสนสุข มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062070015 3/7/2562

391 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ห้องส านักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้า
อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ช่องเสียบแลนด์เสีย จ าเป็นต้องซ่อม
เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 
551500301000145)

2,250.00       2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062070018 4/7/2562

392 ขอเสนอซ้ือน้ ามันดีเซล เติมน้ ามันรถกระบะ ผบ 8461 
ชลบุรี เพ่ือใช้รถในการเดินทางไปรับส่งเอกสารใน
หน่วยงานมหาวิทยาลัย และรับพัสดุท่ีไปรษณีย์ภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา

200.00          200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร สินค้ามีคุณภาพ ใกล้สถาน
ประกอบการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062070028 10/7/2562

393 ขอเสนอค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มปกแข็ง เล่ม
วิทยานิพนธ์ของนางสาวพัชรรินทร์ นิพันธานนท์ กรณี
วิทยานิพนธ์สูญหาย เพ่ือส่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา

1,535.00       1,535.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062070030 11/7/2562

394 ขออนุมัติซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ อาคาร QS1 
คณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากล้างเคร่ืองปรับอากาศแล้ว
ตรวจสอบพบว่ามีเคร่ืองปรับอากาศไม่เย็น มีน้ าหยด 
Comperssor เสีย คอนโทรลรูมเสีย จ าเป็นต้องซ่อม
เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

35,181.60      35,181.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062070039 15/7/2562

395 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศภาควิชาการบริหาร
การศึกษา เน่ืองจากมีคราบละอองน้ าท าให้ไม่สามารถ
ปรับอุณหภูมิได้ จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้งานได้ตามปกติ 
(เลขครุภัณฑ์ 5301014010427)

1,583.60       1,583.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062070043 18/7/2562

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

396 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล 91 และน้ ามันเคร่ือง เพ่ือ
ใช้เติมรถพ่วงข้างของคณะฯ ไปรับส่งเอกสาร และเติม
เคร่ืองตัดหญ้า 2 เคร่ือง ของคณะศึกษาศาสตร์ ในการ
ท าสวนของคณะศึกษาศาสตร์

1,170.00       1,170.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร สินค้ามีคุณภาพ ใกล้สถาน
ประกอบการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062070062 22/7/2562

397 ขอเสนอราคาท าป้ายติดหน้าห้องเรียน ห้อง QS1-508A,
 QS1-508B ส าหรับติดป้ายหน้าห้องเรียน เพ่ือบ่งบอก
ห้องให้ง่ายต่อการหาห้องเรียนของนิสิต

428.00          428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062070070 23/7/2562

398 ขอเสนอซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน ใช้ส าหรับ
ประกอบการเรียนการสอนให้นิสิตในรายวิชา 407302, 
40720559,40731559 ของภาควิชาการจัดการเรียนรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์

24,130.00      24,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ สินค้ามีคุณภาพ มีบริการส่ง ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062070069 23/7/2562

399 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ เน่ืองจากหมึกพิมพ์หมด 
จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือใช้พิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ ของ
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

29,170.00      29,170.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ มีบริการส่ง
รวดเร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062070067 23/7/2562

400 ขอเสนอซ้ือรีโมทคอนโทรลเคร่ืองปรับอากาศ ในห้อง
ส านักงาน และห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาประยุกต์ ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด เสีย เพ่ือให้
เปิด ปิดเคร่ืองปรับอากาศได้ตามปกติ

3,600.00       3,600.00 เฉพาะเจาะจง สบายแอร์แสนสุข สบายแอร์แสนสุข สินค้ามีคุณภาพ มีบริการส่ง
รวดเร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062070077 24/7/2562

401 ขอเสนอจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ 
เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษา และช่วยยืดอายุการใช้งาน

12,572.50      12,572.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062070076 24/7/2562

402 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ ส าหรับใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้า
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์

6,400.00       6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ มีบริการส่ง
รวดเร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062070073 24/7/2562

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

403 ขอเสนอจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
เน่ืองจากเคร่ืองเดิมช ารุดไม่สามารถใช้งานได้และซ่อม
ไม่คุ้มค่า

2,500.00       2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ มีบริการส่ง
รวดเร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062070085 25/7/2562

404 ขอเสนอจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือส าหรับใช้ในห้อง 
QS1-306A เน่ืองจากเคร่ืองเดิมช ารุดและมีอายุการใข้
งานเกิน 90 ปี ท าให้เสียค่าซ่อมบ ารุงจ านวนมาก

47,000.00      47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ มีบริการส่ง
รวดเร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062070087 25/7/2562

405 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือให้บริการส าหรับนิสิต และผู้มา
ติดต่องานบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

210.00          210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ สะอาด ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062070097 26/7/2562

406 ขอเสนอจ้างเหมาเปล่ียนโช๊คประตู ห้องรองคณบดี 
ห้องเรียน508A ประตูห้องอาหาร เน่ืองจากประตูช ารุด 
หลุด เส่ือมสภาพการใช้งาน จ าเป็นต้องเปล่ียนเพ่ือให้
งานได้ตามปกติ

4,550.00       4,550.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062070099 26/7/2562

407 ขอเสนอจ้างเหมาทาสีพ้ืนเวทีห้องเรียน 406 เน่ืองจาก
พ้ืนเวทีเป็นพ้ืนไม้เก่า จ าเป็นต้องขัดพ้ืน ทาสีใหม่ ให้
สวยงาม ให้พร้อมใช้งาน

3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062070098 26/7/2562

408 ขอเสนอจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องอาหาร อาคาร 
QS1 คณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศ
ทองแดงร่ัว ท าให้น้ ายาแอร์หายหมด ตัวปรับอุณหภูมิใช้
งานไม่ได้ จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้งานได้ตามปกติ

17,227.00      17,227.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062070094 26/7/2562

409 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง 207 ของศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษา เน่ืองจากมอเตอร์พัง มีกล่ินเหม็น
ไหม้ เปิดไม่ได้ (เลขครุภัณฑ์ 5101014010079)

6,955.00       6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062070095 26/7/2562

410 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ท าสวน เพ่ือใช้ในการท าความ
สะอาดสวน และบริเวณรอบตึกของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

800.00          800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ีฮวดสุน ร้านล้ีฮวดสุน สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062070093 26/7/2562

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

411 ขอเสนอจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาฯ เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศไม่เย็น 
จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 
5101014010038)

2,675.00       2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062070103 30/7/2562

412 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร เน่ืองจากไม่สามารถถ่าย
เอกสารได้ เคร่ืองติด จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 5201007010055)

11,100.00      11,100.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062070108 31/7/2562

413 ขออนุมัติซ้ือ Harddisk และหมึกเคร่ืองพิมพ์ ส าหรับ 
Harddisk เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด เพ่ิมความเร็วใน
การเข้าถึงข้อมูล ส าหรับหมึกพิมพ์ ใช้พิมพ์เอกสาร
ราชการต่าง ๆ ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

8,600.00       8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ มีบริการส่งราวด
เร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062070106 31/7/2562

414 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ เน่ืองจากหมึกพิมพ์หมด 
จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือให้สามารถพิมพ์เอกสารประกอบการ
ประชาสัมพันธ์ และเอกสารอ่ืน ๆ ได้ตามปกติ

3,500.00       3,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062070105 31/7/2562

415 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 รายการ 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 9,400.00 บาท

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

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062070005 3/7/2019

416 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 67 ถัง 2,345.00 2,345.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน        ราคาท่ี
เสนอ 2,345.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน        ราคา
ท่ีตกลงฯ  2,345.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062070003 3/7/2019

417 จัดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริญ          
ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท

นายทวีป สุระประเสริญ          
ราคาท่ีตกลงฯ 3,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062070004 3/7/2019

418 จัดซ้ือเก้าอ้ีบาร์ จ านวน 12 ตัว 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์       ราคา
ท่ีเสนอ 24,000.00 บาท

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์       ราคา
ท่ีตกลงฯ 24,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062070001 8/7/2019

419 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 4,649.91 4,649.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน 
ราคาท่ีเสนอ 4,649.91 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน 
ราคาท่ีตกลงฯ 4,649.91 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062070022 9/7/2019

420 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง ห้อง 
101 และห้องUPS

7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค                ราคาท่ี
เสนอ 7,918.00 บาท

นิวทาวน์ เทคนิค                ราคาท่ี
ตกลงฯ 7,918.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062070023 9/7/2019

421 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 24,000Btu ห้อง Server
 อาคาร KB จ านวน 2 เคร่ือง

10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค                ราคาท่ี
เสนอ 10,272.00 บาท

นิวทาวน์ เทคนิค                ราคาท่ี
ตกลงฯ 10,272.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062070002 11/7/2019

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

422 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 1,530.00 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีตกลงฯ 1,530.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062070030 15/7/2019

423 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 931.22 931.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 931.22 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีตกลงฯ 931.22 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062070029 15/7/2019

424 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศฯ จ านวน 2 เคร่ือง ห้อง 
210 และห้อง 329

8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค                ราคาท่ี
เสนอ 8,881.00 บาท

นิวทาวน์ เทคนิค                ราคาท่ี
ตกลงฯ 8,881.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062070031 15/7/2019

425 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง

14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 14,900.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงฯ 14,900.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062070003 15/7/2019

426 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. วงศ์ทรายทอง            ราคาท่ี
เสนอ 400.00 บาท

หจก. วงศ์ทรายทอง              ราคา
ท่ีตกลงฯ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062070033 23/7/2019

427 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเคร่ืองปรับกาศฯ  จ านวน 
13 เคร่ือง

13,803.00 13,803.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค                ราคาท่ี
เสนอ 13,803.00 บาท

นิวทาวน์ เทคนิค                ราคาท่ี
ตกลงฯ 13,803.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062070006 23/7/2019

428 จัดจ้างทาสีกันสนิมโครงเหล็กติดผนังอาคารส านัก
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 งาน

19,200.00 19,200 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร เท่งเจียว              ราคา
ท่ีเสนอ 19,200.00 บาท

นายวิเชียร เท่งเจียว              ราคา
ท่ีตกลงฯ 19,200.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062070008 23/7/2019

429 จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ า ห้อง 203 จ านวน 1 งาน 26,880.00 26,880.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์           ราคาท่ี
เสนนอ 26,880.00 บาท

นายสมศักด์ิ เสียงสังข์           ราคา
ท่ีตกลง 26,880.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062070007 23/7/2019

430 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 300,000 Btu  
อาคาร KB จ านวน 2 เคร่ือง

46,545.00 46,545.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค                ราคาท่ี
เสนอ 46,545.00 บาท

นิวทาวน์ เทคนิค                ราคาท่ี
ตกลงฯ 46,545.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062070005 23/7/2019

431 จัดซ้ือเมาส์ไร้สายสีด า จ านวน 2 ช้ิน 1,078.00 1,078.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 1,078.00 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีตกลงฯ 1,078.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062070044 25/7/2019

432 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาด
 4,000 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 29,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีตกลงฯ 29,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062070010 30/7/2019

433 จัดซ้ือโมดูลพร้อมอุปกรณ์ส าหรับเช่ือมต่อเครือข่าย 10 
Gbps จ านวน 1 ชุด

96,700.00 96,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 96,700.00 บาท

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัดราคา
ท่ีตกลงฯ 96,700.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062070011 30/7/2019

434 จัดซ้ือเมาส์ไร้สายสีด า จ านวน 3 ช้ิน 1,617.01 1,617.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 1,617.01 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีตกลงฯ 1,617.01 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062070046 30/7/2019

435 วัสดุเช้ือเพลิงวีเพาเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95จ านวน 14 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคาจากท้องตลาด PR1300062070003 2/7/2019

436 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังส์ช่ัน ขาว-ด า 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062070008 3/7/2019

437 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062070011 4/7/2019
หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

438 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062070032 9/7/2019

439 จ้างซ่อมกล้องถ่ายรูปโอลัมปัส 2,326.00 2,326.00 เฉพาะเจาะจง บ.บ๊ิกคาเมร่า จ ากัด บ.บ๊ิกคาเมร่า จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062070039 11/7/2019

440 วัสดุเช้ือเพลิง 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคาจากท้องตลาด PR1300062070035 11/7/2019

441 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062070037 11/7/2019

442 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062070036 11/7/2019

443 ซ้ือหมึกพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062070038 11/7/2019

444 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถตู้ทะเบียน กว 2425 ชลบุรี 1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผล ร้านเจริญผล ราคาจากท้องตลาด PR1300062070047 12/7/2019

445 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถเก๋งทะเบียน ขค 7043 
ชลบุรี

4,333.50 4,333.50 เฉพาะเจาะจง ร้านส.อารยยางยนต์ ร้านส.อารยยางยนต์ ราคาจากท้องตลาด PR1300062070046 12/7/2019

446 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 36 เอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062070092 22/7/2019

447 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองและกรองโซล่ารถตู้ทะเบียนนค 
7341 ชบ.

2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผล ร้านเจริญผล ราคาจากท้องตลาด PR1300062070090 22/7/2019

448 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062070082 22/7/2019

449 จ้างตรวจเช็คเคร่ืองสแกนน้ิวมือ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

ราคาจากท้องตลาด PR1300062070093 22/7/2019

450 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารA 4 70 แกรม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ราคาจากท้องตลาด PR1300062070089 22/7/2019

451 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062070091 22/7/2019

452 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062070083 22/7/2019

453 จ้างสูบส่ิงปฏิกูล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลแสนสุข เทศบาลแสนสุข ราคาจากท้องตลาด PR1300062070094 23/7/2019

454 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุจัดโครงการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์, นายจักรกริส 
วัฒนศิริ

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์, นายจักรกริส 
วัฒนศิริ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062070010 4/7/2019

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

455 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือกระดาษปก 8,250.00 8,250.00 เฉพาะเจาะจง ไทยสงวน ไทยสงวน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062070014 11/7/2019

456 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ฟ้าใส ฟ้าใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062070019 12/7/2019

457 ขอความเห็นชอบจ้างพิมพ์โปสเตอร์ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062070026 18/7/2019

458 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุจัดนิทรรศการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062070025 18/7/2019

459 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน จก., บ.อมรินทร์ บุ๊ค 
เซ็นเตอร์ จก., บ.สยามแม็คโคร จก.
(มหาชน), กันยารัตน์ นุ่มน่ิม, พร
พิพัฒน์ เวทการ

บ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน จก., บ.อมรินทร์ บุ๊ค 
เซ็นเตอร์ จก., บ.สยามแม็คโคร จก.
(มหาชน), กันยารัตน์ นุ่มน่ิม, พร
พิพัฒน์ เวทการ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062070035 19/7/2019

460 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตียฮ่งเส็ง, พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์,
 บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก.

ร้านเตียฮ่งเส็ง, พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์,
 บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก.

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062070036 19/7/2019

461 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือกระดาษอิงค์เจ็ท 5,620.00 5,620.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จก. (มหาชน) บ.ซีโอแอล จก. (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062070057 25/7/2019

462 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส่ิงก่อสร้าง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. (มหาชน) บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062070059 25/7/2019

463 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส่ิงก่อสร้าง 1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. (มหาชน),
 บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก.

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. (มหาชน),
 บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก.

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062070045 25/7/2019

464 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุงานเกษตร 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทเกษตรช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ จก. บ.ไทเกษตรช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062070054 25/7/2019

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

465 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือพัดลมติดเพดาน 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062070048 25/7/2019

466 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือชุดรับแขก 59,800.00 59,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062070073 26/7/2019

467 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ผ.รัตนโชติเทรดด้ิง หจก. ผ.รัตนโชติเทรดด้ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062070075 26/7/2019

468 ขอความเห็นชอบเสนอตรวจสอบและเปล่ียนอุปกรณ์
ประตูทางเข้าอัตโนมัติ

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ จ ากัด บริษัท ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400062070072 26/7/2019

469 ขออนุมัติซ้ือน้ าม้นรถเดินเอกสาร 400.00 400 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070025 1/7/2019

470 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้คณะฯ 10,000.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด(สาขา
1), บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด(สาขา
1), บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070024 1/7/2019

471 ขออนุมัติจ้างล้างรถตู้คณะฯ 1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง บ๊ิกวันคาร์แคร์, รักษ์รถคาร์แคร์, 
รักษ์คาร์แคร์ 2

บ๊ิกวันคาร์แคร์, รักษ์รถคาร์แคร์, 
รักษ์คาร์แคร์ 3

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070030 1/7/2019

472 ขออนุมัติซ้ือโครงการท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะโล
จิสติกส์ ประจ าปี พ.ศ.2562

10,530.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง แม่ประภาสังฆภัณฑ์, ร้านดอกไม้
เจียมจิตต์

แม่ประภาสังฆภัณฑ์, ร้านดอกไม้
เจียมจิตต์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070002 2/7/2019

473 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถัง 525.00 525.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070022 4/7/2019

474 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตัดหญ้า 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวค าพูน โสอุดม นางสาวค าพูน โสอุดม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070028 9/7/2019

หนา้ 41



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

475 ขออนุมัติซ้ือเข็มหมุด 80.00 80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070031 10/7/2019

476 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 9 รายการ 18,500.30 18,500.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนรัตน์พัฒนา 
(2541)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนรัตน์พัฒนา 
(2541)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070032 10/7/2019

477 ขออนุมัติจ้างท านามบัตร 200.00 200 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พร้ินท์ช็อป เอส.พี.พร้ินท์ช็อป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070029 10/7/2019

478 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดต้ังสายสัญญาณUTP Cat6 60,900.00 60,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070033 10/7/2019

479 ขออนุมัติล้างเคร่ืองปรับอากาศ 32,528.00 32,528.00 เฉพาะเจาะจง สุพจน์แอร์เซอร์วิส สุพจน์แอร์เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070021 12/7/2019

480 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070059 22/7/2019

481 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 5 รายการ 705.00 705 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070060 23/7/2019

482 ขออนุมติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง สุพจน์แอร์เซอร์วิส สุพจน์แอร์เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070073 31/7/2019

483 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,296.00 2,296.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070074 31/7/2019

484 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตัดหญ้า 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ สิงห์พร้ิง นายวิโรจน์ สิงห์พร้ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070085 31/7/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

485 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 5,138.00 5,138.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พร้ินท์ช็อป เอส.พี.พร้ินท์ช็อป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062070076 31/7/2019

486 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 87,280.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062070041 18/7/2019

487 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 4,719.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062070042 18/7/2019

488 ขออนุมัติเสนอจ้างท าป้ายไวนิล 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  คงฤทธ์ิ นายอภิชาติ  คงฤทธ์ิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062070061 19/7/2019

489 ขออนุมัติเสนอจ้างนักข่าว 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพัต  สงวนทรัพย์ นางสาวธนพัต  สงวนทรัพย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062070053 19/7/2019

490 ขออนุมัติเสนอจ้างนักข่าว 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาดา ฤาชา นางสาวปภาดา ฤาชา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062070054 19/7/2019

491 ขออนุมัติเสนอจ้างนักข่าว 500.00 เฉพาะเจาะจง นายกรภัทร์  ปะส่ิงชอบ นายกรภัทร์  ปะส่ิงชอบ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062070055 19/7/2019

492 ขออนุมัติเสนอจ้างนักข่าว 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญฤทัย พุ่มพันธชาติ นางสาวขวัญฤทัย พุ่มพันธชาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062070056 19/7/2019

493 ขออนุมัติเสนอจ้างพิมพ์เอกสาร 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062070060 19/7/2019

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

PR1700062070064 19/7/2019

495 ขออนุมัติเสนอจ้างชุดการแสดง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรพรรณ  ประเพณี นางสาวกรพรรณ  ประเพณี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062070058 19/7/2019

496 ขออนุมัติเสนอจ้างขนย้ายอุปกรณ์ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  คงฤทธ์ิ นายอภิชาติ  คงฤทธ์ิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062070059 19/7/2019

497 ขออนุมัติเสนอจ้างจัดสถานท่ี และดอกไม้ติดหน้าอก 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062070062 19/7/2019

498 ขออนุมัติเสนอซ้ือน้ ามันรถยนต์ 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.พลังงาน จ ากัด บริษัท เค.ซี.พลังงาน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062070065 19/7/2019

499 ขออนุมัติเสนอซ้ือของท่ีระลึก 2,400.00 เฉพาะเจาะจง สมจิตร์  วงศ์บรรเจิดแสง สมจิตร์  วงศ์บรรเจิดแสง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062070057 19/7/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

500 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 91,010.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062070071 23/7/2019

501 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 61,200.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062070069 23/7/2019

502 ขออนุมัติเสนอซ้ือ DVD-R และแบตเตอร่ี Panasonic 
อัลคาไลน์ ขนาด AA

9,270.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062070077 24/7/2019

503 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 7/2562 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062070010 1/7/2019

504 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีส าหรับนิสิตใหม่ของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
การศึกษา 2562)

3,785.98 3,785.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 3,785.98บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 3,785.98บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062070012 2/7/2019

505 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ (โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีงบประมาณ 2563)

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 1,440 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 1,440 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062070014 2/7/2019

506 ขออนุมัติจัดท าเอกสาร (โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีงบประมาณ 2563)

9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
9,360 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
9,360 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062070013 2/7/2019

507 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน
 ปีการศึกษา 2562

4,719.15 4,719.15 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
4,719.15 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
4,719.15 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062070016 3/7/2019

508 ขออนุมัติจ้างจัดท าป้ายไวนิล (โครงการประชุม
ผู้ปกครองและปฐมนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sign Maker & Solution/
เสนอราคา 2,500 บาท

ร้าน PP Sign Maker & Solution/
เสนอราคา 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062070018 3/7/2019

509 ขออนุมัติจ้างจัดท าเล่มคู่มือ (โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น านิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา
 2562)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน A.Pong Tutor/เสนอราคา 
2,000 บาท

ร้าน A.Pong Tutor/เสนอราคา 
2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062070017 3/7/2019

510 ขออนุมัติจ้างจัดท าเล่มเอกสาร (โครงการประชุม
ผู้ปกครองและปฐมนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน A.Pong Tutor/เสนอราคา 
3,750 บาท

ร้าน A.Pong Tutor/เสนอราคา 
3,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062070019 3/7/2019

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

511 ขออนุมัติจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ (โครงการเตรียมความ
พร้อมน้องใหม่ สู่ร้ัววิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี
การศึกษา 2562)

4,020.00 4,020.00 เฉพาะเจาะจง คลังยาชลบุรี/เสนอราคา 4,020 บาท คลังยาชลบุรี/เสนอราคา 4,020 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062070024 10/7/2019

512 ขออนุมัติถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ประจ าปีการศึกษา 2561)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 7,000 
บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 7,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062070030 12/7/2019

513 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ)

20,200.00 20,200.00 เฉพาะเจาะจง อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 20,200 บาท

อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 20,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062070001 18/7/2019

514 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (นักวิชาการศึกษา
 (ปริญญาตรี))

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 3,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062070041 23/7/2019

515 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (นักวิชาการศึกษา
 (พัฒนานิสิต))

535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 3,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062070043 23/7/2019

516 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (อ.นภพร ทัศ
นัยนา)

428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 428 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 428 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062070042 23/7/2019

517 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับถวายพระพรในวโรกาสคล้าย
วันพระราชสมภพ รัชกาลท่ี 10

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด/เสนอราคา 3,500
 บาท

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด/เสนอราคา 3,500
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062070044 23/7/2019

518 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 4 
กรกฎาคม 2562 เพ่ือส่งคณาจารย์เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการอ านวยการการประชุมวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล ณ ห้องประชุมล าแพน ช้ัน 9 กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดกรุงเทพฯ

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

PR2100062070002 2/7/2019

519 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลท าความสะอาดห้องพักรับรอง
คณบดี ส าหรับรับรองนักวิจัยติดตามความก้าวหน้า
โครงการซ้ังเชือก บ้านคลองมะขาม จังหวัดตราด

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นกน้อย เย็นสุวรรณ์ น.ส.นกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062070009 9/7/2019

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

520 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองเก็บตัวอย่างตะกอนดิน (มบ.
จบ.6655-005-0001-1-45) เน่ืองจากอะไหล่
เส่ือมสภาพ ไม่สมารถใช้งานได้

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง พรรณีเอ็นจิเนียร่ิง พรรณีเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062070020 11/7/2019

521 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 3,301 หน้า เพ่ือเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล

1,485.45 1,485.45 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062070024 11/7/2019

522 ขออนุมัติซ่อมแซมอุปกรณ์การแข่งขัน จ านวน 1 
โครงการ เพ่ือใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบโครงการ
แข่งขันจรวดขวดน้ า ระดับประเทศ คร้ังท่ี 18 รอบ
คัดเลือกภาคตะวันออก ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ละอองสินธ์ุ และร้าน 
แบทแมนส่ือสาร

นายมนตรี ละอองสินธ์ุ และร้าน 
แบทแมนส่ือสาร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062070031 11/7/2019

523 ขออนุมัติจ้างซ่อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอลและ
โปรแกรม ส าหรับกล้องสเตอริโอ (มบ.จบ.
580812001000002) เน่ืองจาก Control box 
(ควบคุมการถ่ายภาพ)  Power cord และ HDMI 
cable ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้

51,900.00 51,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์ ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062070022 11/7/2019

524 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 5 เคร่ือง 
เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศไม่ท าความเย็น จึงต้อง
ซ่อมแซมเพ่ือให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ตามปกติ

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062070023 11/7/2019

525 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 12
 กรกฎาคม พ.ส. 2562 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง EdPEx Inplemtation Add Gap 
Analysis ระดับส่วนงาน  ประจ าปีการ 2561

1,166.00 1,166.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062070019 11/7/2019

526 ขออนุมัติจ้างท าส่ิงพิมพ์และตกแต่ง จ านวน 1 โครงการ 
เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์และใช้เพ่ือ ประกอบโครงการ
แข่งขันจรวดขวดน้ า ระดับประเทศ คร้ังท่ี 18 รอบ
คัดเลือกภาคตะวันออก

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้ึงน้อย,บริษัทแอดไวซ์ท่าใหม่
จ ากัด,ร้านหนอนอ้วน,นายมนตรี
ละอองสินธ์ุ,โรงพิมพ์จิรเมธ,และร้าน
พิทยา ก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์

ร้านผ้ึงน้อย,บริษัทแอดไวซ์ท่าใหม่
จ ากัด,ร้านหนอนอ้วน,นายมนตรี
ละอองสินธ์ุ,โรงพิมพ์จิรเมธ,และร้าน
พิทยา ก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062070030 11/7/2019

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

527 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 15
 กรกฎาคม 2562 เพ่ือส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
พัฒาข้อเสนอการวิจัยตามกลุ่มความเช่ียวชาญ กลุ่มการ
จัดการและการใช้ประโยชน์ขยะ/waste และกลุ่มการ
บริหารจัดการน้ า และประชุม เร่ือง Research Cluster

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062070037 12/7/2019

528 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 19
 กรกฎาคม 2562 เพ่ือรับอาจารย์กลับจากการเข้า
ร่วมงาน BUU Researcher Day 2019 ณ โรงแรมเดอะ
ไทด์ รีสอร์ท ริมหาดบางแสน มามหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062070038 19/7/2019

529 ขออนุมัติจ้างดูแลท าความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี 
เพ่ือท าความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี ส าหรับ
รับรองวิทยากรมามาสอนรายวิชา Introduction to 
science and Linguistic

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นกน้อย เย็นสุวรรณ์ น.ส.นกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062070039 19/7/2019

530 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ HP 12A จ านวน 1 กล่อง 
เพ่ือใช้ในการผลิตเอกสารท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062070041 22/7/2019

531 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 24 
กรกฎาคม พ.ศ.2562 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม
ด าเนินการสอบปัญหาพิเศษนิสิตคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล จากสถานวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา มาสอบ ณ มหาวิทยาบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

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

PR2100062070042 23/7/2019

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

532 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 26
 กรกฎาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือพัฒนาข้อเสนอการวิจัยตามกลุ่มความ
เช่ียวชาญกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ/ผลิตภัณฑ์
เพ่ือชะลอวัย/ความงามธุรกิจสปา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
 จังหวัดจันทบุรี

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062070044 25/7/2019

533 ขออนุมัติจ้างท าความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 306) 
วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 เพ่ือท าความสะอาดห้องพัก
รับรองคณบดีส าหรับรับรองวิทยาการท่ีมาสอนรายวิชา 
วิทยากรท่ีมาสอนรายวิชา Introduction to science 
and Linguistic

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นกน้อย เย็นสุวรรณ์ น.ส.นกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062070045 31/7/2019

534 ขออนุมัติจ้างท าความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 306) 
วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 เพ่ือท าความสะอาดห้องพัก
รับรองคณบดีส าหรับรับรองวิทยากรมาสอนรายวิชา 
สัมมนา สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นกน้อย เย็นสุวรรณ์ น.ส.นกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062070046 31/7/2019

535 ขออนุมัติจ้างท าโปสเตอร์ จ านวน 1 โครงการ เพ่ือแสดง
ในโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดามัน แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านอันดามัน แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

PR2200062070002 1/7/2019
536 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ เพ่ือใช้ใน

โครงการวันทวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ มาร์ต ร้านออฟฟิศ มาร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
PR2200062060048 1/7/2019

537 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 30
 มิถุนายน 2562 เพ่ือรับ-ส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ เดินทางเข้าพบ ดร.ธนาวิชญ์ จินดา
ประดิษฐ์ เพ่ือหารือเร่ืองการจัดท าระบบสารสนเทศ
แผนภาพดาวเทียม ฯลฯ

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

PR2200062060078 1/7/2019

538 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองบดสมุนไพร จ านวน 1 เคร่ือง และ
เคร่ืองพ่นหมอก จ านวน 1 เคร่ือง เพ่ือใช้ส าหรับ
เพาะเล้ียงเห็ดถังเช่าสีทอง

11,027.50 11,027.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเนอจี 789 จ ากัด และ
บริษัท ไอฟาร์ม คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท เอนเนอจี 789 จ ากัด และ
บริษัท ไอฟาร์ม คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062060034 1/7/2019

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

539 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 3 
กรกฎาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งทีมสันทนาการของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 มาแลกเปล่ียนความคิดเก่ียวกับการท าสันทนาการ

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

PR2200062070003 1/7/2019

540 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 2-5
 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือรับ-ส่งบุคลกร /นิสิต เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ประจ าปีการศึกษา
 2561 ในวันท่ี 2-5 ก.ค.2562 มหาวิทยาราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070001 1/7/2019

541 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเสริมสร้าง
ทกษะความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิชาการ เพ่ือนิสิตวิทย์-ศิลป์

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070009 2/7/2019

542 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือใช้
เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

18,626.60 18,626.60 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070010 2/7/2019

543 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรุตู้ปรับอากาศ วันท่ี 5 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือรับ-ส่ง อาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์นิเทศนิสิตฝึกงาน ณ 
โรงงานข้าวนครหลวง จังหวัดอยุธยา

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

PR2200062070008 2/7/2019

544 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 8 
กรกฎาคม 2562 เพ่ือรับอาจารย์และนิสิตท่ีสถาบัน
วิชาการทีโอทีจังหวัดนนทบุรีกลับมามหาวิทยาลัยบูรพา
 วิทยาเขตจันทบุรี

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

PR2200062070011 2/7/2019

545 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 12
 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง EdPEx Inplemtation Add Gap 
Analysis ระดับส่วนงาน  ประจ าปีการ 2561

1,168.00 1,168.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070030 11/7/2019

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

546 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ เดินทางเข้าพบหารือกับผู้บริหาร
หอการค้าไทย เร่ือง การค้ากับชาวอินเดียและความ
ร่วมมือเก่ียวกับการจัดส่งนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ เพ่ือเข้ารับการฝึกงานในประเทศอินเดีย
ต่อไปในอนาคต

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

PR2200062070038 16/7/2019

547 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ในโครงการ
ค่ายพ่ีสอนน้องวิทย์-ศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ใน
วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562- 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

6,794.00 6,794.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ.เจริญพาณิชย์,ร้านอกาลิโก,
ร้าน๒๐บาท,ร้านปองคุณเภสัช

ร้านจ.เจริญพาณิชย์,ร้านอกาลิโก,
ร้าน๒๐บาท,ร้านปองคุณเภสัช

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070040 18/7/2019

548 โครงการ เพ่ือใช้ในโครงการค่ายพ่ีสอนน้องวิทย์-ศิลป์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2562- 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070041 18/7/2019

549 ขออนุมัติจ้างตรวจเช็คซ่อมบอร์ดคอนโทรลตู้บ่มเช้ือ
ควบคุมอุณหภูมิต่ าขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร (มบ.จบ.
600808203000004) เน่ืองจากตู้บ่มเช้ือท าอุณหภูมิไม่
ตรงตามท่ีต้ังค่าไว้

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070042 18/7/2019

550 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 26 รายการ เพ่ือ
ใช้ในวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และวิชาชีวเคมี

46,598.50 46,598.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070044 18/7/2019

551 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 19
 กรกฎาคม 2562 เพ่ือรับอาจารย์กลับจากการเข้า
ร่วมงาน BUU Researcher Day 2019 ณ โรงแรมเดอะ
ไทด์ รีสอร์ท ริมหาดบางแสน มามหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070045 19/7/2019

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

552 ขออนุมัติจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 71 เคร่ือง 
เพ่ือล้างเคร่ืองปรับอากาศประจ าห้องพักส านักงานของ
อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ และห้องพักรับรองคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

49,700.00 49,700.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070047 22/7/2019

553 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ในการ
จัดโครงการแลกเปล่ียนความร่วมมือทางวิชาการระยะ
ส้ัน 2562 (BUU Chan- UM Short Term Mobility 
Programme 2019 ) กิจกรรม ''ต้อนรับนิสิต
แลกเปล่ียนจาก Faculty of Arts and Social 
Sciences , University of Malaya , Malaysia''

640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070048 22/7/2019

554 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือมอบให้กับวิทยากร จ านวน 
1 โครงการ โครงการ เพ่ือมอบให้แก่วิทยากรใน
โครงการแลกเปล่ียนความร่วมมือทางวิชาการระยะส้ัน 
2562

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บุญเท่ียงผลไม้แปรรูป บุญเท่ียงผลไม้แปรรูป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070046 22/7/2019

555 ขออนุมัติซ้ือชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เพ่ือใช้ในการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น ส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 12 ห้อง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศาลาโอสถ จ ากัด บริษัท ศาลาโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070055 25/7/2019

556 ขออนุมัติซ้ือขวดน้ ายาล้างตาฉุกเฉิน (Eye Wash 
Bottle) เพ่ือใช้ในการล้างตาฉุกเฉินกรณีสารเคมีสัมผัส
ดวงตา ส าหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 
ห้อง

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ 
จ ากัด

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070056 26/7/2019

557 ขออนุมัติซ้ือเพาเวอร์ซัพพลาย  255W จ านวน 1 ชุด 
เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
591500301000165 เน่ืองจากเพาเวอร์ซัพพลายเสีย 
ไม่สามารถใช้งานได้

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070059 26/7/2019

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

558 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ท่ีเข้าประชุมเพ่ือพัฒนาข้อเสนอการวิจัย
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

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

PR2200062070060 26/7/2019

559 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์ CE285A จ านวน 6 กล่อง และ
หมึกพิมพ์ CE283A จ านวน 2 กล่อง เพ่ือใช้ในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

20,200.00 20,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070061 26/7/2019

560 ขออนุมัติจ้างท าป้ายสติิกเกอร์รีดฟิวเจอร์บอร์ดตัวเลข 
1-8 จ านวน 8 ชุด เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมของนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070058 26/7/2019

561 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 27
 กรกฎาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ เดินทางเข้ารับการอบรม Smart 
Communication ของ JRP Program B: Smart 
Negotiation

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070063 26/7/2019

562 ขออนุมัติซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 32 
รายการ เพ่ือใช้ในวิชาชีววิทยา โรคและแมลงศัตรูพืช
เบ้ืองต้น หลักพันธุศาสตร์ และวิชาปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยีการเกษตร

56,137.55 56,137.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062070064 30/7/2019

563 ขออนุมัติซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน และเก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือใช้
เป็นตู้เก็บเอกสารประกอบการสอน และเก้าอ้ี ใช้
ส าหรับประชุมในห้องคณบดี

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินทีเรียร์ ไอเดีย 
สาขาท่ี 1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินทีเรียร์ ไอเดีย 
สาขาท่ี 1

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062060037 1/7/2019

564 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 2,338 หน้า เพ่ือเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะอัญมณี

1,052.10 1,052.10 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062070002 2/7/2019

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

565 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 12
 กรกฎาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง EdPEx Inplemtation Add Gap 
Analysis ระดับส่วนงาน  ประจ าปีการ 2561

1,166.00 1,166.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062070011 11/7/2019

566 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 26
 กรกฎาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร
อบรม EdPEX Implementation and Gap Analysis 
ระดับส่วนงาน

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062070035 25/7/2019

567 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล
ระดับสูง จ านวน 2 เคร่ือง เพ่ือใช้ในการจัดท าส่ือการ
สอน ,ตัดต่อ vdo , ข้ึนต้นแบบ 3 มิติ และใช้กับ
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์อัญมณี

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062060036 30/7/2019

568 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการฝึกอบรม 14 รายการ โครงการ
มัคคุเทศก์น้อยกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน 
(10-11กค62)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062070011 8/7/2019

569 ขออนุมัติซ้ือชุดปฐมพยาบาล 2 ชุด โครงการศูนย์เฝ้า
ระวังความปลอดภัยการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์
 ประจ าปีการศึกษา 2562 (15-19กค62)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาเทพประสิทธ์ิ ร้านยาเทพประสิทธ์ิ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062070018 8/7/2019

570 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค 
ประจ าภาคฤดูร้อน จ านวน 10,863 แผ่น ส าหรับใช้ใน
การจัดสอบปลายภาค ประจ าภาคฤดูร้อน 3/61

5,431.50 5,431.50 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062070017 8/7/2019

571 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม ขนาด 18.90 ลิตร จ านวน 60 ถัง 
ซ้ือน้ าด่ืม ขนาด 600 มล. 60 แพ็ค เพ่ือใช้ส าหรับ
ให้บริการ ผู้มาติดต่อราชการของคณะการจัดการและ
การท่องเท่ียว

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

PR2400062070030 11/7/2019

572 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส 54 ถัง ส าหรับบริโภคภายใน
อาคาร บริการผู้มาติดต่อราชการ คณะการจัดการและ
การท่องเท่ียว

1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062070037 22/7/2019

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

573 ขออนุมัติซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ราชการ
 ทะเบียน 1กช637 ส าหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ราชการ
ในการติดต่อราชการรับ-ส่งเอกสาร

90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062070038 22/7/2019

574 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 3 (ช้ัน9ช้ัน7ช้ัน2)เพ่ือใช้ใน
งานส านักงาน/งานจัดการเรียนการสอนและพิมพ์
เอกสารงานวิชาการของคณาจารย์

3,359.58 3,359.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062070047 25/7/2019

575 ขออนุมัติซ้ือหนังสือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิง
ยุทธศาสตร์ทฤษฎีและการปฏิบัติ 8 เล่ม รายวิชา
667625 ส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(MBA) ประจ าภาคการศึกษา1/62

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062070048 26/7/2019

576 ขอความเห็นชอบในการจัดหาก่ีทอผ้าและม้าท าเส้นยืน 32,000.00      32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ พาระมี นายจรูญ พาระมี ท่ีร้านท่ีจัดจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียว
การทอผ้าทุกชนิด

PR2600062070015 2/7/2562

577 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุท่ีใช้ในโครงการ TICC 15,500.00       3,324.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด บริษัท บีทูเอส จ ากัด บริษัทท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ือง
เขียน เคร่ืองใช้ส านักงาน รวมท้ัง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

PR2600062070016 2/7/2562

578 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโลห์รางวัล 2,000.00          780.00 เฉพาะเจาะจง ศรีชลสปอร์ต ศรีชลสปอร์ต เป็นท่ีรานท่ีรับท าโล่ ของรางวัล
ทุกชนิด

PR2600062070013 2/7/2562

579 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ
อากาศ

41,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง
เป็นผู้รับจ้างบริการรถยนต์

PR2600062070011 2/7/2562

580 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมพ้ืน ห้อง I740 17,934.00      17,934.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง เป็นผู้ท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซม
ดังกล่าว

PR2600062070005 2/7/2562

581 ขอความเห็นชอบในการจัดหาไม้อัดรองเตียง ส ารองใช้
ท่ีห้องพักในหอพัก

25,000.00      22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่ีนอนปีเตอร์แพน จ ากัด บริษัท ท่ีนอนปีเตอร์แพน จ ากัด เป็นผู้จัดจ าหน่ายท่ีนอน PR2600062070004 2/7/2562

582 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างป๊ัมลูกกุญแจห้องพักนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

6,020.00       6,020.00 เฉพาะเจาะจง ฤทธิเดชการกุญแจ ฤทธิเดชการกุญแจ เป็นผู้ป๊ัมกุญแจ PR2600062070010 4/7/2562

583 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือเคร่ืองวัดแสงส าหรับถ่าย
ภาพยนต์และวีดีโอ

9,200.00       5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมคิวบ์ จ ากัด บริษัท คอมคิวบ์ จ ากัด เป็นผู้จัดจ าหน่ายเคร่ืองวัดแสง PR2600062070014 4/7/2562

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

584 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซม
ภายในหอพักวิทยาลัยนานาชาติ

22,175.00 19,415.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัทท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ือง
เขียน เคร่ืองใช้ส านักงาน รวมท้ัง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

PR2600062070012 4/7/2562

585 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายใน
อาคารหอพักและอาคารวิทยาลัย

61,641.00      61,641.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง เป็นผู้ท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซม
ดังกล่าว

PR2600062070017 4/7/2562

586 ขอความเห็นชอบในการจัดโครงการ Mister & Miss 
Buuic ประจ าปีการศึกษา 2562

7,750.00       5,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอรร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอรร่ี จ ากัด บริษัทท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ือง
เขียน เคร่ืองใช้ส านักงาน รวมท้ัง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

PR2600062070018 4/7/2562

587 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร ส่วนเกิน 
เดือน มิย.62

1,189.00       1,189.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
เป็นบริษัทให้เช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร และวิทยาลัยนานาชาติ
เป็นผู้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ส าหรับนิสิต จ านวน 4 เคร่ือง 
ตามสัญญาบริการถ่ายเอกสารได้
เคร่ืองละ 6,000 บาทต่อเดือน 
ส่วนเกินคิดราคาแผ่นละ 25 สตางค์

PR2600062070019 4/7/2562

588 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซม
ภายในหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

35,645.00      34,645.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัทท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ือง
เขียน เคร่ืองใช้ส านักงาน รวมท้ัง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

PR2600062070025 8/7/2562

589 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศอาคารเรียนวิทยาลัยนานาชาติ

1,070.00       1,070.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เอส.เอ. เอ็นจิ
เนียร่ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เอส.เอ. เอ็นจิ
เนียร่ิง

บริษัทท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซม
ดังกล่าว

PR2600062070023 8/7/2562

590 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 11,053.10      11,053.10 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค เป็นตัวแทนจ าหน่ายหมีกเคร่ีอง
พิมพ์ และยังมีผู้เช่ียวชาญส าหรับ
การซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์

PR2600062070024 8/7/2562

591 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ
อากาศ

3,000.00       2,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง
เป็นผู้รับจ้างบริการรถยนต์

PR2600062070039 10/7/2562

592 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือวัสดุใช้ในส านักงาน 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัทท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ือง
เขียน เคร่ืองใช้ส านักงาน รวมท้ัง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

PR2600062070045 11/7/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

593 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 
50 เคร่ือง

75,000.00      75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัทท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ือง
เขียน เคร่ืองใช้ส านักงาน รวมท้ัง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

PO2600062070002 12/7/2562

594 ขอความเห็นชอบในการจัดหาไม้ง่าม กระสวย  หลอด
กรอด้าย

2,000.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ พาระมี นายจรูญ พาระมี ท่ีร้านท่ีจัดจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียว
การทอผ้าทุกชนิด

PR2600062070053 15/7/2562

595 ขอความเห็นชอบในการจัดหา แฟลชส าหรับกล้องถ่ายรูป 20,223.00      20,223.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัทท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ือง
เขียน เคร่ืองใช้ส านักงาน รวมท้ัง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

PR2600062070052 15/7/2562

596 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายใน
ห้องพักอาคาหอพัก

43,763.00      43,763.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง เป็นผู้ท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซม
ดังกล่าว

PR2600062070056 22/7/2562

597 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซม 
ห้องพักนิสิตอาคารหาพักวิทยาลัยนานาชาติ

4,980.00       4,980.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง เป็นผู้ท่ีมีผู้ช านาญการ มีความรู้
ความสามารถในการซ่อมแซม
ดังกล่าว

PR2600062070057 22/7/2562

598 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 16,135.60      16,135.60 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค เป็นตัวแทนจ าหน่ายหมีกเคร่ีอง
พิมพ์ และยังมีผู้เช่ียวชาญส าหรับ
การซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์

PR2600062070058 22/7/2562

599 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือกระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ 
จ านวน 20 ลัง

14,124.00      14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัทท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
โรงแรม

PR2600062070066 23/7/2562

600 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถตู้
ปรับอากาศ ทะเบียน นค-8305 ชบ.

13,630.73      13,630.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัทท่ีให้บริการซ่อมแซม
รถยนต์ท่ีมีประสบการณ์ และมี
อะไหล่ท่ีได้รับการรับรองจาก
ศูนย์บริการรถยนต์ต่างๆ

PR2600062070072 24/7/2562

601 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีไฟฉุกเฉิน 9,000.00       8,741.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ี
อิเลคทรอนิคส์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ี
อิเลคทรอนิคส์

เป็นบริษัทท่ีจ าหน่ายและรับติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟ้า

PR2600062070079 27/7/2562

602 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 200 แพ็ค 9,600.00       9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

หน่วยงานท่ีจ าหน่าย น้ าด่ืมท่ีมี
มาตรฐานและปลอดภัย ท้ังยังเป็น
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

PR2600062070087 30/7/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

603 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือน้ ามันรถรับส่งเอกสาร 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562

400.00          400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062070001 1/7/2019

604 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มการปฏิบัติงาน
ภายในคณะ

9,400.00       9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / เสนอราคา
 9,400 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / เสนอราคา
 3,754.35 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062070003 1/7/2019

605 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างซักรีดผ้าในศูนย์บริการการแพทย์
แผนไทยฯ เดือนกรกฎาคม 2562

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062070002 1/7/2019

606 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุโครงการแนะแนวหลักสูตร
ของคณะ ฯ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2562

450.00          450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานาบรรจุภัณฑ์, ร้านสามัคคี
โอสถ และบริษัทโปรฟาสซิโน จ ากัด /
เสนอราคา 450 บาท

ร้านนานาบรรจุภัณฑ์, ร้านสามัคคี
โอสถ และบริษัทโปรฟาสซิโน จ ากัด /
เสนอราคา 415 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062070019 10/7/2019

607 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 39,000.00      39,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย /เสนอราคา 
39,000 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย /เสนอราคา 
39,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2700062070001 12/7/2019

608 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือสมุนไพรแห้ง วิชาเภสัชกรรมไทย 
1 (เภสัชวัตถุ)

6,120.00       6,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันต๊ึง) 
จ ากัด /เสนอราคา 6,120 บาท

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันต๊ึง) 
จ ากัด /เสนอราคา 6,120 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062070034 30/7/2019

609 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการค่ายเกษตร
วิชาการ คร้ังท่ี 8 ตอนเรียนเกษตรก้าวไกล ประเทศไทย
 4.0

25,100.00 25,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แวค ซายน์ เอ็นจ์ หจก.แวค ซายน์ เอ็นจ์ สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062070002 2/7/2019

610 ขออนุมัติจ้างและเบิก้ลเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
จัดท ารายงานการประเมินการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ต้นกล้าก๊อปป้ี,ศุนย์ถ่ายเอกสารไทย
แก้ว

ต้นกล้าก๊อปป้ี,ศุนย์ถ่ายเอกสารไทย
แก้ว

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062070012 15/7/2019

611 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการสู่อ้อมกอดชาว
เกษตร

2,855.00 2,855.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบี.พี.เพ่ือนนักเรียน,  นายส ารอง 
คูเจริญ, ดี.ดีวัฒนา ,นครภัณฑ์

ร้านบี.พี.เพ่ือนนักเรียน,  นายส ารอง 
คูเจริญ, ดี.ดีวัฒนา ,นครภัณฑ์

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062070013 22/7/2019

612 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062070009 5/7/2019

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

613 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส านักงานของคณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด
บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด (มหาชน) 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด
บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด (มหาชน) 

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062070010 5/7/2019

614 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
เล่ม เพ่ือจัดท าเอกสารรายงานการประประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300062070022 9/7/2019

615 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
เล่ม เพ่ือจัดท าเอกสารรายงานการประประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300062070023 9/7/2019

616 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการค่ายรวมใจน้อง
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันท่ี 22-28 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน
ร้านศรีอรัญโอสถ

ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน
ร้านศรีอรัญโอสถ

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062070024 9/7/2019

617 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชา 75724159 และรายวิชา 75731059 อ.สาลินี 
ศรีวงษ์ชัย

14,252.40 14,252.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062070026 10/7/2019

618 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารสรุปเล่ม
รายการการตรวจประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาทรัพยากร
ธรมมชาติและส่ิงแวดล้อม

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ต้นกล้าก๊อปป้ี ต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300062070029 11/7/2019

619 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุในการจัดท าเอกสารการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัด
เกียรติบัตรส าหรับนิสิตท่ีได้รางวัล ของคณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบี.พี. เพ่ือนนักเรียน 
นายไพรเดช สุทธิเรือง (บางแสนการ
พิมพ์)

ร้านบี.พี. เพ่ือนนักเรียน 
นายไพรเดช สุทธิเรือง (บางแสนการ
พิมพ์)

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062070033 22/7/2019

620 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนวิชา
ระบบส่ือผสม

18,083.00 18,083.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอซอฟท์วัน จ ากัด บริษัท เอซอฟท์วัน จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062070032 22/7/2019

621 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเตรียมความ
พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว ประจ าปีการศึกษา 
2563

97,285.00 97,285.00 เฉพาะเจาะจง จากร้านแสงงามอิงค์เจ็ท วัฒนานคร 
โรงพิมพ์เขาฉกรรจ์การพิมพ์และ
บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด

จากร้านแสงงามอิงค์เจ็ท วัฒนานคร 
โรงพิมพ์เขาฉกรรจ์การพิมพ์และ
บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด

บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300062070043 26/7/2019

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

622 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 12 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดใน
คณะสหเวชศาสตร์

98,600.50 98,600.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 98,600.50 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 98,600.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062070001 1/7/2019

623 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนกายภาพบ าบัด 
จ านวน 3 รายการ

2,806.16 2,806.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 2,806.16 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,806.16 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070001 1/7/2019

624 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้
ส าหรับรับส่งนิสิตเดินทางกลับจากการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนนิสิตสาขาวิชากายภาพบ าบัดกับสถาบันฯ 
(อ.พรลักษณ์ส ารองจ่าย)

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

นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070003 1/7/2019

625 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง (ยูวีวิส) จ านวน
 1 เคร่ือง

190,000.00 190,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
190,000 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
190,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062070002 2/7/2019

626 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 6 เคร่ือง 282,480.00 282,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 282,480 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 282,480 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062070003 2/7/2019

627 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม โครงการฝึก
ปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดทางคลินิก 3 ระหว่างวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2562 ถึง 3 กันยายน 2562 (จ่ายเงินทราย)

460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
460 บาท

นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 460 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070018 3/7/2019

628 ขออนุมัติจัดซ้ือเก้าอ้ีเลคเชอร์ จ านวน 220 ตัว 211,860.00 211,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซท บิสซิเนส เอเซีย 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 211,860 บาท

บริษัท แอสเซท บิสซิเนส เอเซีย 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 211,860 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062070004 9/7/2019

629 ขออนุมัติจัดจ้างท าแบบสอบถามและคู่มือการประเมิน
ผู้สูงอายุและผู้พิการ จ านวน 75 ชุด ค่าจัดท าแผ่นพับสี 
จ านวน 128 แผ่น เพ่ือใช้ในโครงการใกล้บ้านใกล้ใจฯ

1,390.00 1,390.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 1,390
 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,390 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070028 10/7/2019

630 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุคลนิก จ านวน 9 รายการและสติก
เกอร์พีวีซีใส จ านวน 5 แพ็ค

6,692.72 6,692.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 6,692.72 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,692.72 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070029 10/7/2019

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

631 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 12,091.00 12,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 12,091
 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
12,091 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062070005 11/7/2019

632 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของรายวิชาปฏิบัติการโลหิต
วิทยา 1 รหัสวิชา 68234259 (อ.สานิตา)

3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
3,103 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 3,103 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070037 11/7/2019

633 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาสารเคมี จ านวน 6 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนของรายวิชาปฏิบัติการโลหิต
วิทยา 1 รหัสวิชา 68234259 (อ.สานิตา)

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 10,700 บาท

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062070007 11/7/2019

634 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 รายการ 14,616.20 14,616.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 14,616.20 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 14,616.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062070006 11/7/2019

635 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการท าบายสีสู่ขวัญ จ านวน 1 
ส ารับ เพ่ือใช้ส าหรับการจัดท ากิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
 คณะสหเวชศาสตร์ ส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 ในวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบายศรีนิมิตร ราคาท่ีเสนอ 2,000
 บาท

ร้านบายศรีนิมิตร ราคาท่ีตกลงจ้าง 
2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070045 12/7/2019

636 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการท าท่อน้ า จ านวน 2 รายการ 
(เงินหมุน)

69.00 69.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮ้งย่งไถ่ ราคาท่ีเสนอ 69 บาท ร้าน เฮ้งย่งไถ่ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 69 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070043 12/7/2019

637 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดกิจกรรมโครงการ AHS 
First Date คณะสหเวชศาสตร์ ในวันท่ี 15-19 
กรกฎาคม 2562

6,211.00 6,211.00 เฉพาะเจาะจง ดินสอสีเขียน ราคาท่ีเสนอ 796 บาท,
P.K พลาสติก ราคาท่ีเสนอ 180 บาท
,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,291 บาท, บริษัท ดี
ฟาร์มาซี จ ากัด มหาชน ราคาท่ีเสนอ 
2,944 บาท

ดินสอสีเขียน ราคาท่ีตกลงซ้ือ 796 
บาท,P.K พลาสติก ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
180 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี
 จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,291 บาท, 
บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด มหาชน 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,944 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070044 12/7/2019

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

638 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4 จ านวน 6 รีมและจัดจ้าง
พิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่นและถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
จ านวน 5 เล่ม (อ.พรพรหมส ารองจ่าย)

1,762.50 1,762.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 540 บาท,บ้านจิปาถะ 
ราคาท่ีเสนอ 110 บาท,ร้าน PP Sing
 Maker & Solution ราคาท่ีเสนอ 
600 บาท,คุณยลดา วรดิถี ราคาท่ี
เสนอ 512.50 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 540 บาท,บ้าน
จิปาถะ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 110 บาท
,ร้าน PP Sing Maker & Solution 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 600 บาท,คุณยลดา
 วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 512.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070041 12/7/2019

639 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 7 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา
โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ (อ.กนกพร)

6,024.10 6,024.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 6,024.10 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 6,024.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070040 12/7/2019

640 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ  
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัย
ทางเทคนิคการแพทย์และโครงงานทางพยาธิวิทยากาย
วิภาค

6,452.10 6,452.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
6,452.10 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 6,452.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070056 15/7/2019

641 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 174 แผ่นและ
ค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 1 แผ่น (อ.จิรสุดาส ารอง
จ่าย)

387.00 387.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา  จีนเมือง ราคาท่ีเสนอ 
87 บาท,ร้าน PP Sing Maker & 
Solution ราท่ีเสนอ 300 บาท

นางสุกัญญา  จีนเมือง ราคาท่ีตกลง
จ้าง 87 บาท,ร้าน PP Sing Maker &
 Solution ราท่ีตกลงจ้าง 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070057 15/7/2019

642 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน
วิทยาคลินิกและไวรัสคลินิก(68231359)

4,020.00 4,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 4,020 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,020 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070055 15/7/2019

643 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองด่ืม จ านวน 5 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับรับรองผู้มาติดต่อราชการภายในคณะสหเวช
ศาสตร์

1,055.49 1,055.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 1,055.49 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,055.49 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070063 18/7/2019

644 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 
(อ.นิรมลส ารองจ่าย)

2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 2,889 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,889 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070059 18/7/2019

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

645 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการฯ จ านวน 10 
รายการ

1,970.62 1,970.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 1,970.62 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,970.62

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070058 18/7/2019

646 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่ง รศ.นพ.ส าเริง รางแดง มาสอนรายวิชา 
68533159 วิทยาเซลล์นรีเวช วันท่ี 17 สิงหาคม 2562

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ี
เสนอ 3,500 บาท

นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070067 22/7/2019

647 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน รับส่ง 
พญ.สมฤทัย ช่วงโชติ มาสอนรายวิชา 68533159 วิทยา
เซลล์นรีเวช วันท่ี 8 สิงหาคม 2562

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ี
เสนอ 3,500 บาท

นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070068 22/7/2019

648 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดเคร่ืองดูด-จ่ายสารละลายอัตโนมัติ 
จ านวน 11 ชุด

199,100.00 199,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
199,100 บาท

บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 199,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062070008 23/7/2019

649 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองป่ันตกตะกอนชนิดต้ังโต๊ะ ใช้ใน
งานบริการโลหิต จ านวน 2 เคร่ือง

110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซสท์ - เมด จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 110,000 บาท

บริษัท เซสท์ - เมด จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 110,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062070009 23/7/2019

650 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 800 แผ่น เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน 
ประจ าปีการศึกษา 2562

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
360 บาท

นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 360 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070082 24/7/2019

651 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถสองแถว จ านวน 3 คัน เพ่ือ
รับ-ส่งนิสิตและอาจารย์เข้าร่วมการจัดโครงการเทคนิค
การแพทย์ชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2562 (อ.ณัฐ
ภาณินีส ารองจ่าย)

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ เดชศักดา ราคาท่ีเสนอ
 900 บาท

นายสมเกียรติ เดชศักดา ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070090 24/7/2019

652 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จ านวน 3.56 ลิตร 
(เงินหมุน)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนธิดามหานคร ราคาท่ีเสนอ
 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนธิดามหานคร ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070091 24/7/2019

653 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการจัดโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชนฯ 
ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 15,000 บาท

บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062070010 24/7/2019

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

654 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียนอุปกรณ์ในห้องน้ าและ
เดินสายไฟห้อง 502 (กุลธราส ารองจ่าย)

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ี
เสนอ 4,400 บาท

นายสมศักด์ิ  บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 4,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070093 26/7/2019

655 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและพิมพ์โปสเตอร์ (อ.
กุลธิดาส ารองจ่าย กลุ่มศุภิสรา 1,607 บาท,กมลรัตน์ 
1,306.15 บาท)

2,913.15 2,913.15 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sing Maker & Solution 
ราคาท่ีเสนอ 600 บาท,คุณยลดา วร
ดิถี ราคาท่ีเสนอ 300.15 บาท,ร้าน 
SP PRINT ราคาท่ีเสนอ 73 บาท,
ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี ราคาท่ีเสนอ437 
บาท, ร้านเบสท์ซีร็อก ราคาท่ีเสนอ 
394 บาท,ร้านบัณฑิตเอกสาร ราคาท่ี
เสนอ 913 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 196 บาท

ร้าน PP Sing Maker & Solution 
ราคาท่ีเสนอ 600 บาท,คุณยลดา วร
ดิถี ราคาท่ีเสนอ 300.15 บาท,ร้าน 
SP PRINT ราคาท่ีเสนอ 73 บาท,
ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี ราคาท่ีเสนอ437 
บาท, ร้านเบสท์ซีร็อก ราคาท่ีเสนอ 
394 บาท,ร้านบัณฑิตเอกสาร ราคาท่ี
เสนอ 913 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 196 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070099 28/7/2019

656 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 770 แผ่นและ
ค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่น (อ.ทัศวิญา กลุ่มเอ
 สราวุธ 1,016 บาทกลุ่มบี ปพิชชา 976 บาท)

2,090.55 2,090.55 เฉพาะเจาะจง คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
206.55 บาท,ข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี ราคาท่ี
เสนอ 1,084 บาท,รับท าป้ายโฆษณา
ทุกชนิด ราคาท่ีเสนอ 500 บาท,PP 
Sing Maker & Solution ราคาท่ี
เสนอ 300 บาท

คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
206.55 บาท,ข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 1,084 บาท,รับท าป้าย
โฆษณาทุกชนิด ราคาท่ีตกลงจ้าง 500
 บาท,PP Sing Maker & Solution 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062070098 28/7/2019

657 ขออนุมัติจัดซ้ือเตียงไม้สูง จ านวน 14 ตัว 147,000.00 147,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี เมดิเทค จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 147,000 บาท

บริษัท ยูนิต้ี เมดิเทค จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 147,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062070011 30/7/2019

658 ขออนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ า ช้ัน ๑ อาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน ๑ งาน

490,000.00 490,000.00 เฉพาะเจาะจง โหน่ง เจริญก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 
490,000 บาท

โหน่ง เจริญก่อสร้าง ราคาท่ีตกลงจ้าง
 490,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062070013 31/7/2019

659 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าแข็ง จ านวน ๑ เคร่ือง 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค้าขายร่ ารวย จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 99,510 บาท

บริษัท ค้าขายร่ ารวย จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 99,510 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062070012 31/7/2019

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

660 ขออนุมัติซ้ือสารเคมี จ านวน 3 รายการ ดังเอกสารแนบ 
(270)

7,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070010 3/7/2019

661 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ในโครงการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
ประจ าปีการศึกษา 2561 วันท่ี 19 กรกฏาคม 2562 
(141)

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสดใส ก็อปป้ี ร้านสดใส ก็อปป้ี เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070008 3/7/2019

662 ขออนุมัติซ้ือสารเคมี จ านวน 4 รายการ ดังเอกสารแนบ 
 ในวิชาวิทยาการเคร่ืองส าอางค์ (270)

2,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรัก เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท พี.ซี.ดรัก เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070009 3/7/2019

663 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี 12 รายการ 66,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070011 5/7/2019

664 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070012 5/7/2019

665 ขออนุมัติซ่อมบ ารุงเคร่ืองสูบน้ าดับเพลิงอาคารเรียน 5 
ช้ัน  (172)

38,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์ หกยอด นายสุพจน์ หกยอด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PO3700062070002 9/7/2019

666 ขออนุมัติท าป้ายสต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070013 8/7/2019

667 ขออนุมัติจัดจ้างย้ายเคร่ืองกรองน้ า 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070030 9/7/2019

668 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองกรองน้ า 16,157.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PO3700062070003 10/7/2019

669 ขออนุมัติซ่อมบ ารุงรถตู้ประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070020 9/7/2019

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

670 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองกล่ันระเหยสารแบบหมุน (172) 24,824.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PO3700062070004 11/7/2019

671 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี จ านวน 4 รายการ 11,449.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน 
จ ากัด

บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน 
จ ากัด

เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070045 10/7/2019

672 ขออนุมัติส่ังจ้างท าตรายาง 800.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070039 10/7/2019

673 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี จ านวน 14 รายการ 13,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษ ท วันรัต (หน่ าเซียน) จ ากัด บริษ ท วันรัต (หน่ าเซียน) จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070046 10/7/2019

674 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ เลขครุภัณฑ์ 
551500301000246   (172)

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070048 11/7/2019

675 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี จ านวน 2 รายการ 3,156.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บรอนสัน แอนด์ จาคอบส์ 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท บรอนสัน แอนด์ จาคอบส์ 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070047 11/7/2019

676 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์
 551500301000236  (172)

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070049 11/7/2019

677 ขออนุมัติเปล่ียนเเบตเตอร่ีรถตู้ประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 
 (172)

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070054 11/7/2019

678 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070050 11/7/2019

679 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี ใช้ในห้องปฏิบัติการของวิชา
วิทยาการ (303)

42,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันทร์เจ้า ลองจีวิต้ี จ ากัด บริษัท จันทร์เจ้า ลองจีวิต้ี จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070059 15/7/2019

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

680 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (133)

15,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070057 15/7/2019

681 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการของวิชาวิทยาการ (303)

36,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันทร์เจ้า ลองจีวิต้ี จ ากัด บริษัท จันทร์เจ้า ลองจีวิต้ี จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070058 15/7/2019

682 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี จ านวน 12 รายการ 81,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070060 19/7/2019

683 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองกล่ันระเหยสารแบบหมุน (172) 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PO3700062070005 23/7/2019

684 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงานประจ าคณะเภสัช
ศาสตร์ (133)

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070069 22/7/2019

685 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองแก้วและวัสดุอุปกรณ์ 35,640.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ์ เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070071 22/7/2019

686 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมีจ านวน 7 รายการ 97,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070075 23/7/2019

687 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี จ านวน 6 รายการ 99,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070074 23/7/2019

688 ขออนุมัติจัดซ้ือ สารเคมี จ านวน 1 รายการ 32,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070079 23/7/2019

689 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติการ
เพ่ือท าการท าลองต่างๆ

57,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070097 26/7/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

690 ขออนุมัติเบิกค่าของท่ีระลึกการลงนามบันทึกความ
เข้าใจ (MOU)  กับบริษัทชัชชัยเภสัช จ ากัด วันท่ี 16 
มิถุนายน 2562

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070096 26/7/2019

691 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองแก้วและอุปกรณ์ต่างๆ จ านวน 5 
รายการ

76,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR3700062070095 26/7/2019

692 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนสิงหาคม 
2562 (299)

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

เป็นราคาตามท้องตลาดและเสนอ
ราคาภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PO3700062070006 30/7/2019

693 ซ้ืออุปกรณ์แยกสัญญาณเครือข่าย แบบ 8 Port จ านวน
 5 ช้ิน

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070009 2/7/2562

694 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญ่ีปุ่น กรุงเทพ ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562

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

PR3800062070004 2/7/2562

695 ซ้ือสายสัญญาณภาพ HDMI ความยาว 2 เมตร จ านวน 
2 เส้น

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070006 2/7/2562

696 ซ้ือสายสัญญาณภาพ HDMI ความยาว 3 เมตร จ านวน 
5 เส้น ความยาว 5 เมตร จ านวน 5 เส้น ความยาว 10 
เมตร จ านวน 5 เส้น

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070007 2/7/2562

697 จ้างท าเล่มงานประชุมวิชาการ (Proceedings) จ านวน 
120 เล่ม ส าหรับใช้ในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
 (JCSSE2019)

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070002 2/7/2562

698 จ้างท าไวนิล จ านวน 2 ป้าย ส าหรับใช้ในโครงการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ (JCSSE2019)

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070003 2/7/2562

699 ซ้ือปล๊ักไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 5 เมตร จ านวน 50 อัน 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062070001 2/7/2562

700 ซ้ือเมาส์ จ านวน 10 อัน และแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 10 อัน

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070008 2/7/2562

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

PR3800062070014 4/7/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

702 ซ้ือน้ าด่ืมถัง จ านวน 90 ถัง 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070015 4/7/2562

703 จ้างปร้ินป้ายช่ือ จ านวน 100 แผ่น 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Shoot Me Digital Express ร้าน Shoot Me Digital Express ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070033 8/7/2562

704 ซ้ือปล๊ักไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 5 เมตร จ านวน 5 อัน 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070034 8/7/2562

705 ซ้ือกระดาษอาร์ตมัน ขนาด 190 แกรม จ านวน 6 แพ็ค 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070030 8/7/2562

706 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 5 คัน 
ส าหรับใช้ในการเดินทางจัดโครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 16th International Joint 
Conference on  Computer Science and 
Software Engineering  (JCSSE2019)

11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062070003 9/7/2562

707 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง โรงแรมอมารี พัทยา
เหนือ ในวันท่ี 10 ก.ค.2562

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070038 9/7/2562

708 จ้างปร้ินใบประกาศนียบัตร จ านวน 284 แผ่น 852.00 852.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลูกน้ าเซอร์วิส ร้าน ลูกน้ าเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070035 9/7/2562

709 จ้างปร้ินป้ายช่ือ จ านวน 88 แผ่น 264.00 264.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Shoot Me Digital Express ร้าน Shoot Me Digital Express ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070036 9/7/2562

710 ซ้ือของท่ีระลึก (ชุดอาหารทะเลแห้ง) จ านวน 2 ชุด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ า นางสาวทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070039 9/7/2562

711 จ้างปร้ินปกพร้อมเข้าเล่มสันกาว จ านวน 45 เล่ม 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลูกน้ าเซอร์วิส ร้าน ลูกน้ าเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070043 12/7/2562

712 จ้างปร้ินปกพร้อมเข้าเล่มสันกาว จ านวน 10 เล่ม 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลูกน้ าเซอร์วิส ร้าน ลูกน้ าเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070044 12/7/2562

713 ซ้ือกระดาษอาร์ตมัน ขนาด 190 แกรม จ านวน 3 แพ็ค 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070042 12/7/2562

714 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถจักรยานยนต์ 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่แกละหาดวอน ร้าน อู่แกละหาดวอน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070054 18/7/2562

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

715 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 
นนทบุรี ในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562

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

PR3800062070053 18/7/2562

716 ซ้ือน้ ามันส าหรับเติมรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070052 18/7/2562

717 จ้างเหมาปรับสถานท่ี ท าราวเหล็กก้ัน ทางลาด ทาสี 
ส าหรับท าลานจอดรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 งาน

89,710.00 89,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062070005 18/7/2562

718 ซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ จ านวน 
5 หลอด

18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062070004 18/7/2562

719 ซ้ือกระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 กระเช้า ส าหรับ
มอบใช้ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาการ
สารสนเทศและไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ า นางสาวทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070073 23/7/2562

720 ซ้ือพานดอกไม้ จ านวน 6 พาน และพวงมาลัย จ านวน 
25 พวง ส าหรับใช้ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะ
วิทยาการสารสนเทศและไหว้ครูคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kanlaya Florist ร้าน Kanlaya Florist ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070077 23/7/2562

721 ซ้ือวัสดุจ านวน 13 รายการ ส าหรับใช้ในโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาการสารสนเทศและไหว้
ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070074 23/7/2562

722 จ้างปร้ินปกพร้อมเข้าเล่มสันกาว จ านวน 8 เล่ม 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลูกน้ าเซอร์วิส ร้าน ลูกน้ าเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062070095 26/7/2562

723 ซ้ือชุดการเรียนรู้อุปกรณ์ทดลอง จ านวน 9 รายการ 
ส าหรับรายวิชา 88520459 การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด
ด้วย IOT

14,179.11 14,179.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเจ เทค จ ากัด บริษัท จีเจ เทค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062070006 26/7/2562

724 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ จ านวน 1 คัน ส าหรับใช้ใน
การอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมอบรม ณ The 
Connecion MRT ลาดพร้าว

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

PR3800062070091 26/7/2562

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

725 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ กลางภาค ภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 1,281 แผ่น

576.45 576.45 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
 576.45 บาท

นายค าสวย  โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
 576.45 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062070002 2/7/2562

726 ขอซ้ือเคร่ืองสังฆทาน และเทียนพรรษาพร้อมเชิงเทียน 6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง แม่ประภาสังฆภัณฑ์/เสนอราคา 
6,100.00 บาท

แม่ประภาสังฆภัณฑ์/เสนอราคา 
6,100.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062070018 4/7/2562

727 ซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
1,250.00 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
1,250.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062070023 9/7/2562

728 ขอซ่อมแซมโปรเจคเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป/
เสนอราคา 9,630.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป/
เสนอราคา 9,630.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062070030 18/7/2562

729 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ ปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 1,227 แผ่น

552.15 552.15 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
 552.15 บาท

นายค าสวย  โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
 552.15 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062070034 26/7/2562

730 ซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
10,300.00 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
10,300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062070001 30/7/2562

731 จ้างเหมาพัฒนาแนวทางระบบปรับปรุงและซ่อมบ ารุงโม
บายแอพลิเคช่ันเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการแปลง
เกษตร จ านวน ๑ งาน โครงการบริการวิชาการ

98,100.00 98,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัชราพร  ธรรมโชติ/เสนอ
ราคา 98,100.00  บาท

นางสาววัชราพร  ธรรมโชติ/เสนอ
ราคา 98,100.00  บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR000100 1/7/2562

732 จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหลาย
เซ็นเซอร์และหลายช่วงเวลาในพ้ืนท่ีแปลงเกษตร จ านวน
 ๑ งาน โครงการบริการวิชาการ

237,000.00 237,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  บุญตา/เสนอราคา 
237,000.00 บาท

นายณัฐวุฒิ  บุญตา/เสนอราคา 
237,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR000101 1/7/2562

733 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน
 13 รายการ เพ่ือใช้ในส านักงานและจัดท าข้อสอบ
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ของสถาบันภาษา

4,433.00       4,433.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

1.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ และ
มีอาชีพจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์
ส านักงาน และบริการต่างๆโดยตรง

PR4000062070010 10/7/2562

734 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062070001 1/7/2019

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

735 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและท ารูปเล่ม รายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR)

495.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกน้ าเซอร์วิส ร้านลูกน้ าเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062070012 8/7/2019

736 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางพา
ผู้บริหารและคณาจารย์ไปประชุมกับผู้บริหารวิทยาเขต
สระแก้ว และสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง
วิทยาเขต คร้ังท่ี 5 ในวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062070015 11/7/2019

737 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารสี 350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062070014 11/7/2019

738 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางพา
ผู้บริหารและคณาจารย์ไปร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี
การศึกษา 2562 ณ วิทยาเขตสระแก้ว

3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062070016 11/7/2019

739 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พาคณาจารย์
ไปท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 22 กรกฎาคม
 พ.ศ. 2562

3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062070018 18/7/2019

740 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางพา
คณาจารย์มาสอนท่ีวิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562

3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062070019 23/7/2019

741 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและท ารูปเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร

280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกน้ าเซอร์วิส ร้านลูกน้ าเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062070022 27/7/2019

742 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและท ารูปเล่มหลักสูตร พ.ศ. 
2562 (แก้ไข 9)

625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกน้ าเซอร์วิส ร้านลูกน้ าเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062070021 27/7/2019

743 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 37 
รายการ

17,422.06 17,422.06 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ  17,422.06 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ  17,422.06 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070002 1/7/2019

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

744 ตุ๊กตา จ านวน 2 รายการ 38,573.50 38,573.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 38,573.50 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 38,573.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070003 1/7/2019

745 จัมโบ้ชีสไบน์ ไก่จ๊อและวีล จ านวน 3 รายการ 4,370.00 4,370.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 4,370.00 บาท

 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 4,370.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070001 1/7/2019

746 น้ าอัดลมและมินิเมดพัลพิส้ม จ านวน 7 รายการ 15,392.04 15,392.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 15,392.04 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 15,392.04 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070005 2/7/2019

747 โบโลน่าหมูสไปซ่ี จ านวน 20 แพ็ค 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท)  / ราคาท่ีเสนอ 500.00 
บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท)  / ราคาท่ีเสนอ 500.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070004 2/7/2019

748 สินค้า และอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 17 รายการ 14,908.00 14,908.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
   / ราคาท่ีเสนอ 14,908.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
   / ราคาท่ีเสนอ 14,908.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070006 8/7/2019

749 นิชชินคัพ จ านวน 2 รายการ 8,064.03 8,064.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
8,064.03 บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
8,064.03 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070007 8/7/2019

750 ไส้กรอกและไก่จ๊อ จ านวน 3 รายการ 6,795.00 6,795.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 6,795.00 บาท

 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 6,795.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070008 8/7/2019

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

751 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 12 
รายการ

5,889.73 5,889.73 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 5,889.73 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 5,889.73 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070009 9/7/2019

752 ไส้กรอก จ านวน 3 รายการ 1,420.00 1,420.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 1,420.00
 บาท

 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 1,420.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070010 9/7/2019

753 หนังสือ/แบบเรียน และส่ือโปสเตอร์ จ านวน 94 รายการ 46,750.00 46,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด  / ราคา
ท่ีเสนอ 46,750.00 บาท

บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด  / ราคา
ท่ีเสนอ 46,750.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070012 11/7/2019

754 เส้ือปักโลกใต้ทะเล จ านวน 2 รายการ 27,685.00 27,685.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม  / ราคาท่ี
เสนอ 27,685.00 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม  / ราคาท่ี
เสนอ 27,685.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070011 11/7/2019

755 ขนมจีบไก่ จ านวน 320 ไม้ 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 3,081.60 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 3,081.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070013 12/7/2019

756 ถ้วยไอศกรีม 60 แพ็ค 2,641.83 2,641.83 เฉพาะเจาะจง  หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย/ ราคาท่ีเสนอ 2,641.83 บาท

 หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย/ ราคาท่ีเสนอ 2,641.83 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070015 12/7/2019

757 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 34 
รายการ

24,601.82 24,601.82 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 24,601.82 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 24,601.82 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070014 12/7/2019

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

758 อิชิตัน 21 ลัง 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน  / ราคาท่ีเสนอ 
6,615.00 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน  / ราคาท่ีเสนอ 
6,615.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070016 15/7/2019

759 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 ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070017 15/7/2019

760 ไส้กรอกและเก๊ียวกุ้งสับ จ านวน 4 รายการ 2,370.00 2,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท)  / ราคาท่ีเสนอ 
2,370.00 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท)  / ราคาท่ีเสนอ 
2,370.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070018 18/7/2019

761 วิลและไก่จ๊อ จ านวน 2 รายการ 5,540.00 5,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 5,540.00 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 5,540.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070022 19/7/2019

762 น้ าอัดลม น้ าทิพย์และมินิเมทพัลพิส้ม จ านวน 8 รายการ 19,741.69 19,741.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 19,741.69 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 19,741.69 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070024 19/7/2019

763 ซ้ือสินค้า(เอ็ม-150,คาราบาวแดง,สปอนเซอร์,กาแฟ
เบอร์ด้ี,เนสกาแฟ) จ านวน 5 รายการ

7,218.00 7,218.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน  / ราคาท่ีเสนอ 
7,218.00 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน  / ราคาท่ีเสนอ 
7,218.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070019 19/7/2019

764 สินค้าและวัสดุ จ านวน 46 รายการ 81,500.00 81,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บี แอนด์ บี อินดัสทรี 
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี
ร้านโชคอ านวยพาณิชย์
บริษัท อิทเวิร์ค จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 81,500.00 บาท

บจก.บี แอนด์ บี อินดัสทรี 
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี
ร้านโชคอ านวยพาณิชย์
บริษัท อิทเวิร์ค จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 81,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070021 19/7/2019

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

765 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 47 
รายการ

36,773.52 36,773.52 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 36,773.52 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 36,773.52 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070023 19/7/2019

766 สินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ 
จ านวน 27 รายการ

24,772.00 24,772.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
   / ราคาท่ีเสนอ 24,772.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
   / ราคาท่ีเสนอ 24,772.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070020 19/7/2019

767 พวงกุญแจ 2 รายการ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร  / ราคาท่ีเสนอ
 16,800.00 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร  / ราคาท่ีเสนอ
 16,800.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070025 24/7/2019

768 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 23 
รายการ

16,446.38 16,446.38 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 16,446.38 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 16,446.38 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062070026 30/7/2019

769 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง คุณอ าพล เทียนเงิน  / ราคาท่ีเสนอ 
680.00 บาท

คุณอ าพล เทียนเงิน  / ราคาท่ีเสนอ 
680.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070005 1/7/2019

770 หมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 2 รายการ 9,737.00 9,737.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี บิสซิเนส 
อิงค์  / ราคาท่ีเสนอ 9,373.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี บิสซิเนส 
อิงค์  / ราคาท่ีเสนอ 9,373.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070001 1/7/2019

771 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง)จ านวน 10 เท่ียว 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์  / ราคาท่ี
เสนอ 33,000.00 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์  / ราคาท่ี
เสนอ 33,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070004 1/7/2019

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

772 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก) จ านวน 7รายการ 3,918.00 3,918.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 3,918.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 3,918.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070003 1/7/2019

773 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก) จ านวน 8 รายการ 3,003.00 3,003.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 3,003.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 3,003.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070007 2/7/2019

774 วัสดุส านักงาน(อุปกรณ์บันทึกข้อมูล) จ านวน 1 รายการ 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 2,675.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 2,675.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070011 3/7/2019

775 วัสดุการเกษตร  และวัสดุอ่ืนๆ จ านวน11 รายการ
(ส านักงานสีเขีว)

4,000.00 3,731.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด
(มหาชน),ร้านจานชาม บางแสน , 
ร้านสยามเกษตร,บริษัท โฮมโปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
3,731.00 บาท

 บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด
(มหาชน),ร้านจานชาม บางแสน , 
ร้านสยามเกษตร,บริษัท โฮมโปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
3,731.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070012 3/7/2019

776 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 
960.00 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 
960.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070009 3/7/2019

777 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-หมึกสาย) จ านวน 1 
รายการ

2,300.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง คุณจันทนา ล้ิมงาม / ราคาท่ีเสนอ 
2,250.00 บาท

คุณจันทนา ล้ิมงาม / ราคาท่ีเสนอ 
2,250.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070025 4/7/2019

778 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Officejet 7110)
 จ านวน 1 รายการ

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 2,400.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 2,400.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070023 4/7/2019

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

779 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) 13 รายการ 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง  นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ ราคาท่ี
เสนอ 1,240.00 บาท

 นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ ราคาท่ี
เสนอ 1,240.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070027 4/7/2019

780 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองท าความเย็น Titanium Chiller 
(ขนาด 12,000 BTU) ย่ีห้อTemp Maker ''ตู้
แมงกะพรุน B5-7'' จ านวน 2 งาน (สวทล. 
590809601000001)

9,000.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์  / ราคาท่ีเสนอ 
8,500.00 บาท

ร้าน รุ่งแอร์  / ราคาท่ีเสนอ 
8,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070022 4/7/2019

781 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา จ านวน 1 รายการ(ส านักงานสี
เขียว)

2,800.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ / ราคาท่ี
เสนอ 2,600.00 บาท

ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ / ราคาท่ี
เสนอ 2,600.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070024 4/7/2019

782 จ้างเหมาซ่อมท่อระบายน้ าท้ิง บริเวณ น้ าพุโลมา  
จ านวน 1 งาน

37,000.00 36,711.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์
  / ราคาท่ีเสนอ 36,711.70 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์
  / ราคาท่ีเสนอ 36,711.70 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070039 8/7/2019

783 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ (ถังขยะ มีล้อ 
240 ลิตร 4 ใบ สีเขียว, ถังขยะ 40 ลิตรมีฝาปิดสวิง 2ใบ
 สีเหลือง, สีน้ าเงิน)

9,000.00 8,356.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด  ,ร้านจาน ชามบางแสน  / 
ราคาท่ีเสนอ 8,356.00 บาท

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด  ,ร้านจาน ชามบางแสน  / 
ราคาท่ีเสนอ 8,356.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

0/1/1900 10/7/2562

784 วัสดุอุปกรณ์จ านวน 10 รายการ  ในการท ากิจกรรมท่ี 3
 Walk rally ให้กับ รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ 
ฉะเชิงเทรา - โครงการบริการวิชาการ

5,000.00 2,246.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
,ร้านเทิดเทิง เคร่ืองครัว,บรัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, ร้านจาน
ชาม บางแสน, คุณอนงค์ ย้ิมละมัย  /
 ราคาท่ีเสนอ 2,246.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
,ร้านเทิดเทิง เคร่ืองครัว,บรัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, ร้านจาน
ชาม บางแสน, คุณอนงค์ ย้ิมละมัย  /
 ราคาท่ีเสนอ 2,246.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

0/1/1900 11/7/2562

785 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 4 รายการ 1,650.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง คุณอ าพล เทียนเงิน  / ราคาท่ีเสนอ 
1,620.00 บาท

คุณอ าพล เทียนเงิน  / ราคาท่ีเสนอ 
1,620.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070057 11/7/2019

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

786 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ-เปล่ียนคอมเพรสเซอร์ 
(ย่ีห้อ เทรน ขนาด48,000BTU) ห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา L107  ''สวทล. 4120-001-0020/39 จ านวน 
1 งาน

18,500.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์  / ราคาท่ีเสนอ 
18,000.00 บาท

ร้าน รุ่งแอร์  / ราคาท่ีเสนอ 
18,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070059 12/7/2019

787 วัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองพิมพ์)Fuji Xerox P115w 
จ านวน 1 รายการ

1,100.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี บิสซิเนส 
อิงค์/ ราคาท่ีเสนอ 1,070.00 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี บิสซิเนส 
อิงค์/ ราคาท่ีเสนอ 1,070.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070065 15/7/2019

788 วัสดุการเกษตร(ถาดรองกระถาง) จ านวน 10 ใบ 1,100.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมดินคุณภาพ / ราคาท่ีเสนอ 
1,080.00 บาท

ร้านรวมดินคุณภาพ / ราคาท่ีเสนอ 
1,080.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070064 15/7/2019

789 ของท่ีระลึก(โรงเรียนสอนคนตาบอด วัดพระมหาไถ่) 
จ านวน 1 รายการ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่นิยม / ราคาท่ีเสนอ 500.00 
บาท

ร้านแม่นิยม / ราคาท่ีเสนอ 500.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070067 15/7/2019

790 วัสดุพิธีสงฆ์(วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล ประจ าปี พ.ศ. 2562) จ านวน 8 รายการ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมรส ชลบุรี , บ.เอก-ชัย ดิสท
รีบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 4,546.00 บาท

ร้านธรรมรส ชลบุรี , บ.เอก-ชัย ดิสท
รีบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 4,546.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070077 18/7/2019

791 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ(ส านักงานสีเขียว) 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมดินคุณภาพดี, บริษัท แอล.ที.
เค อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 6,238.50 บาท

ร้านรวมดินคุณภาพดี, บริษัท แอล.ที.
เค อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 6,238.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070076 18/7/2019

792 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 10 เท่ียว 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์  / ราคาท่ี
เสนอ 33,000.00 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์  / ราคาท่ี
เสนอ 33,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070084 19/7/2019

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

793 วัสดุซ่อมบ ารุง(กาวซิลิโคน) จ านวน 1 รายการ 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาท่ีเสนอ 
390.00 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาท่ีเสนอ 
390.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070090 22/7/2019

794 วัสดุการเกษตร(กุ้งสด) จ านวน 1 รายการ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง  คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
720.00 บาท

 คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
720.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070096 24/7/2019

795 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองท าความเย็น Titanium Chiller 
(ขนาด 12,000 BTU) ย่ีห้อTemp Maker ''ตู้
แมงกะพรุน 13-15'' จ านวน 1 เคร่ือง (สวทล. 
590809601000004)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์  / ราคาท่ีเสนอ 
8,500.00 บาท

ร้าน รุ่งแอร์  / ราคาท่ีเสนอ 
8,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070097 25/7/2019

796 ค่าจ้างติดต้ังชิลเลอร์ จ านวน 1 งาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์  / ราคาท่ีเสนอ 
4,500.00 บาท

ร้าน รุ่งแอร์  / ราคาท่ีเสนอ 
4,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070098 25/7/2019

797 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 12 รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณอ าพล  เทียนเงิน,คุณนาวิก  
กล่อมประเสริฐ / ราคาท่ีเสนอ 
1,800.00 บาท

คุณอ าพล  เทียนเงิน,คุณนาวิก  
กล่อมประเสริฐ / ราคาท่ีเสนอ 
1,800.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070100 26/7/2019

798 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ ''โครงการส่งมอบ
ความรู้ สู่การใช้ประโยชน์  การฝึกอบรมการเพาะเล้ียง
หอยหวาน แก่ชุมชนประมง ในเขตอ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี  ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562  ณ สถานีวิจัย
ย่อยชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

1,500.00 392.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 392.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 392.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070104 26/7/2019

หนา้ 79



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

799 ค่าจ้างจัดท าเอกสารเข้าเล่มประกอบการอบรม จ านวน 
1 รายการ ''โครงการส่งมอบความรู้ สู่การใช้ประโยชน์  
การฝึกอบรมการเพาะเล้ียงหอยหวาน แก่ชุมชนประมง 
ในเขตอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  ในวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2562  ณ สถานีวิจัยย่อยชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี

1,500.00 375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาชน / ราคาท่ีเสนอ 375.00
 บาท

ร้านปัญญาชน / ราคาท่ีเสนอ 375.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062070105 26/7/2019

800 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 2,033.00       2,033.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070038 3/7/2562

801 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 2,410.00       2,407.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070041 3/7/2562

802 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 5,310.00       5,300.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070111 11/7/2562

803 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 4,270.00       4,269.30 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070263 24/7/2562

804 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
เคร่ืองกรองน้ า

3,140.00       3,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070265 24/7/2562

805 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
เคร่ืองออกก าลังกาย

15,700.00      15,675.50 เฉพาะเจาะจง บจก.ชลบุรีฟิตเนส บจก.ชลบุรีฟิตเนส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070270 24/7/2562

806 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเคร่ืองตรวจกระดาษค าตอบ

12,882.80      12,882.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรล ดาต้า(ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท คอนโทรล ดาต้า(ประเทศไทย)
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070011 1/7/2562

807 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือและขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 2,140.00       2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรล ดาต้า(ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท คอนโทรล ดาต้า(ประเทศไทย)
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070008 1/7/2562

808 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

5,243.00       5,243.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070118 11/7/2562

809 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษา
ด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ม. 6

98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070016 1/7/2019

810 ขออนุมัติค่าเอกสาร โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการร 
คุณธรรมและจริยธรรม ม. 6

2,770.00 2,770.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองม่ัน นางสมศรี ทองม่ัน เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070072 2/7/2019

811 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการและ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070073 8/7/2019

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

812 ขออนุมัติซ่อมโต๊ะท างาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรัตน์  วรรณเสวก นางสาววรรณรัตน์  วรรณเสวก เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070093 9/7/2019

813 ขออนุมัติค่าจ้างเปล่ียนกระจกห้องเรียน 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิเศษ อะลูมิน่ัม หจก. พิเศษ อะลูมิน่ัม เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070094 9/7/2019

814 ขออนุมัติค่าปะยางรถตู้ 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสนสุขการยาง ร้าน แสนสุขการยาง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070091 9/7/2019

815 ขออนุมัติจัดจ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้าย
โครงการส าหรับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่าย
ปฐมวัย

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070125 10/7/2019

816 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย

17,450.00 17,450.00 เฉพาะเจาะจง ศ. สังฆภัณฑ์, หจก ชลบุรี ว. พานิช, 
ร้าน ชลบุรี ฟลอรีล  และ ร้าน บวร 
เคร่ืองหอมนาป่า

ศ. สังฆภัณฑ์, หจก ชลบุรี ว. พานิช, 
ร้าน ชลบุรี ฟลอรีล  และ ร้าน บวร 
เคร่ืองหอมนาป่า

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070126 10/7/2019

817 ขออนุมัติจัดซ้ือค่าดอกไม้ ธูป-เทียนและน้ าด่ืมน้ าปานะ
ส าหรับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย 
(15 ก.ค.62)

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ และ บ. ซีพี 
ออล์ จก.

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ และ บ. ซีพี 
ออล์ จก.

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070127 10/7/2019

818 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย

590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดินสอสี ขีดเขียน ร้านดินสอสี ขีดเขียน เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070124 10/7/2019

819 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษา
ด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070129 10/7/2019

820 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารโครงการทัศนศึกษาด้านภาษา 
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองม่ัน นางสมศรี ทองม่ัน เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070140 11/7/2019

821 ขออนุมัติจัดซ้ือค่าดอกไม้ ธูป-เทียนและน้ าด่ืมน้ าปานะ
ส าหรับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย (2
 ส.ค.62)

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีพี ออล์ จก. บ. ซีพี ออล์ จก. เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070151 11/7/2019

822 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070144 11/7/2019

823 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070143 11/7/2019

824 ขออนุมัติค่าจ้างซ่อมเคร่ืองกรองน้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070158 12/7/2019

หนา้ 81



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

825 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุดนตรีไทย จ านวน 11 รายการ 26,060.00 26,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอกดนตรี ร้าน เอกดนตรี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070187 18/7/2019

826 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 28,504.80 28,504.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070207 19/7/2019

827 ขออนุมัติจัดซ้ือผงหมึกเอเอฟ 1060 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070226 22/7/2019

828 ขออนุมัติค่าบริการก าจัดปลวกและแมลง 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070217 22/7/2019

829 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษไขและหมึกพิมพ์ส าเนา 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070237 23/7/2019

830 ขออนุมัติจัดซ้ือปุ๋ยเร่งดอก 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สยามการเกษตร ร้าน สยามการเกษตร เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070244 23/7/2019

831 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ฝ่ายวิชาการ) 47,021.00 47,021.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070243 23/7/2019

832 ขออนุมัติค่าวัสดิุการศึกษา จ านวน 36 รายการ 35,949.50 35,949.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070260 25/7/2019

833 ขออนุมัติค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 14,050.00 14,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070259 25/7/2019

834 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุปรับสภาพน้ า จ านวน 4 รายการ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพูลช็อป ร้านพูลช็อป เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070287 30/7/2019

835 ขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้างและเคร่ืองมือ จ านวน 23 
รายการ

47,955.26 47,955.26 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070288 30/7/2019

836 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประปาและวัสดุก่อสร้าง จ านวน 81 
รายการ

70,890.00 70,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070293 30/7/2019

837 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 5,146.00 5,146.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070289 30/7/2019

838 ขออนุมัติซ้ือใบปัดน้ าฝน จ านวน 4 อัน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือฟ้า ดวงวรรณ นางสาวเครือฟ้า ดวงวรรณ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070290 30/7/2019

839 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา จ านวน 2 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่แกละ หาดวอน ร้าน อู่แกละ หาดวอน เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070298 30/7/2019

หนา้ 82



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

840 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 7 ชุด 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070299 30/7/2019

841 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 44 รายการ 28,100.34 28,100.34 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึกเภสัช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึกเภสัช เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070036 2/7/2019

842 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมประตูหน้าต่าง 12,519.00 12,519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070037 2/7/2019

843 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 8 รายการ 21,854.75 21,854.75 เฉพาะเจาะจง รวมวัสดุทนไฟ แอนด์ เซอร์วิส รวมวัสดุทนไฟ แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070057 3/7/2019

844 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ Tai Gua Ni Hao 2019 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่นิยม ร้านแม่นิยม เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070071 4/7/2019

845 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 3 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070181 15/7/2019

846 ขออนุมัติค่าตรายางหมึกในตัว 16 อัน 2,990.00 2,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070175 15/7/2019

847 ขออนุมัติค่าวัสดุ 4 รายการ 8,690.00 8,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070176 15/7/2019

848 ขออนุมัติค่าวัสดุการศึกษา 15 รายการ 4,533.00 4,533.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070276 15/7/2019

849 ขออนุมัติค่าวัสดุการเกษตร 8 รายการ 1,348.20 1,348.20 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070177 15/7/2019

850 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง 6,950.00 6,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070179 15/7/2019

851 ขอนุมัติค่าวัสดุก่อสร้างและวัสดุงานบ้าน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านข้าวโอ๊ตก๊อปป้ี, ร้านบางแสนบิวต้ี
 และร้านบัญชนะพานิช

ร้านข้าวโอ๊ตก๊อปป้ี, ร้านบางแสนบิวต้ี
 และร้านบัญชนะพานิช

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070178 15/7/2019

852 ขออนุมัติค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 24,690.00 24,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070180 15/7/2019

853 ขออนุมัติจัดซ้ือแอลกอฮอล์ 1,155.60 1,155.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึกเภสัช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึกเภสัช เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070216 22/7/2019

854 ขออนุมัติซ่อมแเครืองคอมพิวเตอร์ Apple Imac  8 
เคร่ือง

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070262 25/7/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

855 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษทิชชู+ปุ๋ย 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามการเกษตร และ ร้านวรินทร์ ร้านสยามการเกษตร และ ร้านวรินทร์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070280 30/7/2019

856 ขออนุมัติค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070277 30/7/2019

857 ขออนุมัตจัดท าป้ายไวนิล 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070020 1/7/2019

858 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารโครงการค่ายทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองม่ัน นางสมศรี ทองม่ัน เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070030 2/7/2019

859 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 8-12 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  ฐิรายุวัฒน์          นาย
มสมยศ หนัน ศิริ

นายวิโรจน์  ฐิรายุวัฒน์          นาย
มสมยศ หนัน ศิริ

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070032 2/7/2019

860 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการค่ายทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองม่ัน                   บ.
 บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก

นางสมศรี ทองม่ัน                   บ.
 บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070029 2/7/2019

861 ขออนมิุติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 8-12 กรกฎาคม
 พ.ศ. 2562

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ ฐิรายุวัฒน์             นาย
ธ ารง ศิลรัตน์                  นายอธิ
พงศ์ หงส์ศิริมงคล

นายวิโรจน์ ฐิรายุวัฒน์             นาย
ธ ารง ศิลรัตน์                  นายอธิ
พงศ์ หงส์ศิริมงคล

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070033 2/7/2019

862 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการค่ายทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070031 2/7/2019

863 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ รับ - ส่งนักศึกษาวิชา
ทหาร

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070039 3/7/2019

864 ขออนุมัติค่าจ้างท าป้ายรูปแบบขบวน โครงการแห่เทียน
จ าน าพรรษา ประจ าปี 2562 วันท่ี 11-12 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070056 3/7/2019

865 ขออนุมัติค่าจ้างตกแต่งรถเทียน โครงการแห่เทียนจ าน า
พรรษา ประจ าปี 2562 วันท่ี 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนรมิต โกมลมาลย์ นายเนรมิต โกมลมาลย์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070055 3/7/2019

หนา้ 84



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

866 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา 
ประจ าปี 2562 วันท่ี 11-12 กกรกฎาคม 2562

96,200.00 96,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน RBC                              
นางสาวณัฐธีรา  วงศ์ชมภู          
นายพร  ต๋ันตุ้ย                      
นายณิชนันท์  บ าเพ็ญสกุลเลิศ  นาย
รับ   ห่วงประโคน           ร้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา    ร้าน
กรพจน์สังฆภัณฑ์               นางวัน
เพ็ญ  แซ่ต้ัน

ร้าน RBC                              
นางสาวณัฐธีรา  วงศ์ชมภู          
นายพร  ต๋ันตุ้ย                      
นายณิชนันท์  บ าเพ็ญสกุลเลิศ  นาย
รับ   ห่วงประโคน           ร้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา    ร้าน
กรพจน์สังฆภัณฑ์               นางวัน
เพ็ญ  แซ่ต้ัน

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070053 3/7/2019

867 ขออนุมัติค่าเช่าโครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี
 2562 วันท่ี 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง นายด ารงค์   เชยสว่าง                
นายสิทธิเดช   วรรณมาศ

นายด ารงค์   เชยสว่าง                
นายสิทธิเดช   วรรณมาศ

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070054 3/7/2019

868 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ โครงการแห่เทียน
จ าน าพรรษา ประจ าปี 2562 วันท่ี 11-12 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070059 3/7/2019

869 ขออนุมัติค่าเช่ารถขนส่งเทียนต้นเอก โครงการแห่เทียน
จ าน าพรรษา ประจ าปี 2562 วันท่ี 11-12 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชน  บุญมา นายเชน  บุญมา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070058 3/7/2019

870 ขออนุมัติซ้ือวัสดุปรกอบอาหารว่าง วันท่ี 15, 18-19 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ   หนันศิริ นายสมยศ   หนันศิริ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070061 4/7/2019

871 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 15, 18-19 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์  ศิลรัตน์                 
นายอธิพงศ์  หงส์ศิริมงคล          
นางวีระวรรณ  หวะสุวรรณ        นาง
เสวย    หอมฉุย                บาง
แสนแก๊ส

นายธ ารงค์  ศิลรัตน์                 
นายอธิพงศ์  หงส์ศิริมงคล          
นางวีระวรรณ  หวะสุวรรณ        นาง
เสวย    หอมฉุย                บาง
แสนแก๊ส

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070060 4/7/2019

872 ขอนุมัติซ้ืออาหารว่าง วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  สร้อยสน               
ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวนิภา  สร้อยสน               
ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070063 4/7/2019

873 ขออนุมัติจ้างท าป้ายห้องศูนย์ภาษา จ านวน 2 แผ่น 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บ. 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง
 จก.

บ. 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง
 จก.

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070062 4/7/2019

874 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการและเปล่ียนเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม ไทย - ญ่ีปุ่น

38,699.00 38,699.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070087 8/7/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

875 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม โครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1,551.00 1,551.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070085 8/7/2019

876 ขออนุมัติค่าป้าย โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม
และภาษา(ไทย-ญ่ีปุ่น)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070086 8/7/2019

877 ขออนุมัติค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070095 9/7/2019

878 ขออนุมัติค่าจ้างจัดพิมพ์เกียรติบัตร จ านวน 5,000 ใบ 34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070090 9/7/2019

879 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จ านวน 13 คัน 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070110 10/7/2019

880 ขออนุมัติซ้ือวัสดุกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี
 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

15,100.00 15,100.00 เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ  แซ่ต้ัน                  
นางสมพร  หอมจันทร์             
ร้านกรพจน์สังฆภัณฑ์

นางวันเพ็ญ  แซ่ต้ัน                  
นางสมพร  หอมจันทร์             
ร้านกรพจน์สังฆภัณฑ์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070147 11/7/2019

881 ขออนุมัติซ้ือพานพุ่มกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070145 11/7/2019

882 ขออนุมัติจ้างท าป้ายกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

22,900.00 22,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070146 11/7/2019

883 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์รับสัญญาณ Wifi USB 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070141 11/7/2019

884 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 กล่อง 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070142 11/7/2019

885 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างโครงการ App State Youth 
And Leadership 2020 วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอส แอนด์ พี ซินดีเคท จก. บ. เอส แอนด์ พี ซินดีเคท จก. เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070150 11/7/2019

886 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 22-26 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ    หนันศิริ                 
นางสาวนารีรัตน์    ฤทธ์ิรุตน์       
ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
นายธ ารงค์    ศิลรัตน์                
นายวิโรจน์     ฐิรายุวัฒน์

นายสมยศ    หนันศิริ                 
นางสาวนารีรัตน์    ฤทธ์ิรุตน์       
ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
นายธ ารงค์    ศิลรัตน์                
นายวิโรจน์     ฐิรายุวัฒน์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070149 11/7/2019

หนา้ 86



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

887 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 22-26 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์   ศิลรัตน์                  
นายอธิพงค์     หงษ์ศิริมงคล        
นางเสวย   หอมจุย                   
เทพประสิทธ์ิ     การค้า

นายธ ารงค์   ศิลรัตน์                  
นายอธิพงค์     หงษ์ศิริมงคล        
นางเสวย   หอมจุย                   
เทพประสิทธ์ิ     การค้า

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070148 11/7/2019

888 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่าง วันท่ี 30-31 ก.ค. 62 - 1-2 ส.ค.
 62

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ   หนันศิริ                  
เจ๊ออด  ขนมจีบ    ซาลาเปา       
นางสาวนารีรัตน์    ฤทธ์ิรุตม์       
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา    PIE
  เติมสุข                           บ. ซี
พีออลล์ จก.                      บ. 
สยามแม็คโคร จก.

นายสมยศ   หนันศิริ                  
เจ๊ออด  ขนมจีบ    ซาลาเปา       
นางสาวนารีรัตน์    ฤทธ์ิรุตม์       
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา    PIE
  เติมสุข                           บ. ซี
พีออลล์ จก.                      บ. 
สยามแม็คโคร จก.

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070162 12/7/2019

889 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 30-31 ก.ค. 62 -
 1-2 ส.ค. 62

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์  ศิลรัตน์                 
นายอธิพงศ์  หงส์ศิริมงคล          บ.
 สยามแม็คโคร  จก.              นาง
เสวย   หอมฉุย                 นาย
เทพประสิทธ์ิ  การค้า

นายธ ารงค์  ศิลรัตน์                 
นายอธิพงศ์  หงส์ศิริมงคล          บ.
 สยามแม็คโคร  จก.              นาง
เสวย   หอมฉุย                 นาย
เทพประสิทธ์ิ  การค้า

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070161 12/7/2019

890 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต วันท่ี 15 ก.ค. 62

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บ. แมคไทย จก บ. แมคไทย จก เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070159 12/7/2019

891 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างส าหรับคณาจารย์ฝ่าย
ประถมศึกษา วันท่ี 18 ก.ค. 62

1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอส แอนด์ พี ซินดีเคท จก. บ. เอส แอนด์ พี ซินดีเคท จก. เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070160 12/7/2019

892 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070186 18/7/2019

893 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารและอาหารว่าง วันท่ี 
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์   ศิลรัตน์                
นางเยาวนิตย์    โขเมษฐรัตน์        
เจ้อ๊อด ขนมจีบ ซาลาเปา

นายธ ารงค์   ศิลรัตน์                
นางเยาวนิตย์    โขเมษฐรัตน์        
เจ้อ๊อด ขนมจีบ ซาลาเปา

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070196 18/7/2019

894 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4 
จ านวน 200 รีม

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป หจก. ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070205 19/7/2019

895 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ(นักศึกษาวิชาทหาร) 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070220 22/7/2019

896 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่าง วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา   
เจ้อ๊อด ขนมจีบ ซาลาเปา

ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา   
เจ้อ๊อด ขนมจีบ ซาลาเปา

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070221 22/7/2019

หนา้ 87



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

897 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070222 22/7/2019

898 ขออนุมัติจัดซ้ือผงหมึกเอ็มพี 301 เอส จ านวน 3 ขวด 4,975.50 4,975.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070231 23/7/2019

899 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ฝ่ายพัฒนานักเรียน 6,358.33 6,358.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070242 23/7/2019

900 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัสดุ 1 คน 2 เดือน 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา จันทร์มล นางสาวปาลิดา จันทร์มล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PO9000062070008 30/7/2019

901 ขออนุมัติจัดท าตรายาง จ านวน 6 อัน 1,590.00 1,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070296 30/7/2019

902 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร) 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070281 30/7/2019

903 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกปร้ิน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070092 9/7/2019

904 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ โครงการ English 
Day Camp at Funarium Bangkok G.2

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062070111 10/7/2019

905 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 3,874.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 3,874.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070001 1/7/2562

906 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00 บางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070008 1/7/2562

907 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,323.00 นายอุดม แก่นสา 3,323.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070003 1/7/2562

908 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ 62,595.00 62,595.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดดีล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
52,965.00

บริษัท กู๊ดดีล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
52,965.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070011 2/7/2562

909 ขออนุมัติจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 4,664.00 4,664.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 4,664.00

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 4,664.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070012 2/7/2562

910 ขออนุมัติจัดซ้ือช่อดอกไม้สด 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 700.00 Kalaya Florist 700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070017 3/7/2562

หนา้ 88



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

911 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 809.00 809.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 809.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 809.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070019 3/7/2562

912 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 735.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 735.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070016 3/7/2562

913 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070021 3/7/2562

914 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการ
บรรยาย

375.00 375.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 375.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 375.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070018 3/7/2562

915 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070020 3/7/2562

916 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 10,235.00 10,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
10,235.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
10,235.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070015 3/7/2562

917 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 1,000.00 ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070022 3/7/2562

918 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 260.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 260.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070040 4/7/2562

919 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ทองอ่วม 6,000.00 นายวุฒิชัย ทองอ่วม 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070038 4/7/2562

920 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 840.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 840.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070039 4/7/2562

921 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารคู่มือผู้ปกครอง 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,600.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070049 8/7/2562

922 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070046 8/7/2562

923 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 2,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070048 8/7/2562

924 ขออนุมัติเช่าห้องประชุม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท PIONEER HOSPITALITY 
SIAM (GBR) จ ากัด 10,000.00

บริษัท PIONEER HOSPITALITY 
SIAM (GBR) จ ากัด 10,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070045 8/7/2562

925 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,890.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,890.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070047 8/7/2562

หนา้ 89



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

926 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,950.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,950.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070044 8/7/2562

927 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกวิทยากร 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
480.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
480.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070052 8/7/2562

928 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
900.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070059 9/7/2562

929 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 592.99 592.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
592.99

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
592.99

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070058 9/7/2562

930 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 2,904.00 นายอุดม แก่นสา 2,904.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070053 9/7/2562

931 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมน้ าร่ัวซึมบนฝ้าเพดาน 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ธรรมเนาว์ 18,000.00 นายเกษม ธรรมเนาว์ 18,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070054 9/7/2562

932 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด 19,900.00

บริษัท เอ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด 19,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070072 10/7/2562

933 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070075 10/7/2562

934 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 5,260.00 5,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
5,260.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
5,260.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070076 10/7/2562

935 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 498.00 498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
498.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
498.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070070 10/7/2562

936 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย โคตรศรีเมือง 500.00 นายค าสวย โคตรศรีเมือง 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070071 10/7/2562

937 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานท่ี 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้พิมพ์พลอย 5,000.00 ร้านดอกไม้พิมพ์พลอย 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070086 11/7/2562

938 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 1,983.00 นายอุดม แก่นสา 1,983.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070087 11/7/2562

939 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
7,000.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
7,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070085 11/7/2562

940 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,050.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,050.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070088 11/7/2562

หนา้ 90



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

941 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
230.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
230.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070089 11/7/2562

942 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงานวันส าคัญ
ทางศาสนา

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 500.00 นายอุดม แก่นสา 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070096 12/7/2562

943 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง นางพิราภรณ์ วิทยประภารัตน์ 
2,970.00

นางพิราภรณ์ วิทยประภารัตน์ 
2,970.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070102 15/7/2562

944 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 500.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070104 18/7/2562

945 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070110 18/7/2562

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

PR0400062070108 18/7/2562

947 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
600.00

ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070109 18/7/2562

948 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 630.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 630.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070106 18/7/2562

949 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,120.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,120.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070105 18/7/2562

950 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
460.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
460.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070103 18/7/2562

951 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 5,243.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 5,243.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070121 19/7/2562

952 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 2,907.00 นายอุดม แก่นสา 2,907.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070118 19/7/2562

953 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 240.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 240.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070119 19/7/2562

954 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานท่ี 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 5,000.00 Kalaya Florist 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070133 23/7/2562

955 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด 15,263.06

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด 15,263.06

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070127 23/7/2562

หนา้ 91



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

956 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070129 23/7/2562

957 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด 4,000.00

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด 4,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070131 23/7/2562

958 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 4,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 4,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070130 23/7/2562

959 ขออนุมัติซ้ือช่อดอกไม้สด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 3,000.00 Kalaya Florist 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070128 23/7/2562

960 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070132 23/7/2562

961 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 5,840.00 5,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาคุณานนท์ 5,840.00 ร้านกฤษณาคุณานนท์ 5,840.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070142 24/7/2562

962 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเค้ียงเจริญ 15,800.00 ร้านเค้ียงเจริญ 15,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070148 24/7/2562

963 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 29,640.00 29,640.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ชัย ไชยนิคม 29,640.00 นายนิรันดร์ชัย ไชยนิคม 29,640.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070147 24/7/2562

964 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิล 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ ดี-แม็กซ์ ดีไซน์ 500.00 ศูนย์พิมพ์ ดี-แม็กซ์ ดีไซน์ 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070143 24/7/2562

965 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,050.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,050.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070149 24/7/2562

966 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 198.00 198.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 198.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 198.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070153 24/7/2562

967 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,800.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070145 24/7/2562

968 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 2,731.00 นายอุดม แก่นสา 2,731.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070146 24/7/2562

969 ขออนุมัติจัดท าเล่มสรุปรายงานโครงการฯ 660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 660.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 660.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070144 24/7/2562

970 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงานวันไหว้ครู 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 880.00 นายอุดม แก่นสา 880.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070157 25/7/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

971 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองแต่งกายของการแสดงและดนตรีไทย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะโชค ลีลอย 2,000.00 นายชนะโชค ลีลอย 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070155 25/7/2562

972 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองแต่งกายของการแสดงและดนตรีไทย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิต เทพปฎิมาพร 2,000.00 นายมานิต เทพปฎิมาพร 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070156 25/7/2562

973 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
23,112.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
23,112.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070162 26/7/2562

974 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 5,310.99 5,310.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,310.99

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,310.99

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070163 26/7/2562

975 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 4,173.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 4,173.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070165 26/7/2562

976 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลศิลาทิพย์ 4,800.00 ร้านชลศิลาทิพย์ 4,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070166 26/7/2562

977 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3,230.00 3,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ลิฟว่ิงมอลล์ (มหาชน)
 จ ากัด 3,230.00

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟว่ิงมอลล์ (มหาชน)
 จ ากัด 3,230.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070160 26/7/2562

978 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน 238.00 ร้านจานชามบางแสน 238.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070164 26/7/2562

979 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 48,900.07 48,900.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
48,900.07

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
48,900.07

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070161 26/7/2562

980 ขออนุมัติซ้ือพานดอกไม้ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีฟลอรีส 5,000.00 ร้านชลบุรีฟลอรีส 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070167 26/7/2562

981 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท ารูปเล่มโครงการฯ 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 560.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 560.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070169 30/7/2562

982 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070170 30/7/2562

983 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 7,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 7,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070188 31/7/2562

984 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง จิณฑกุลการพิมพ์ 3,000.00 จิณฑกุลการพิมพ์ 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070187 31/7/2562

985 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์และวัสดุส านักงาน 9,969.00 9,969.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 9,969.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 9,969.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070184 31/7/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

986 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ 2,181.73 2,181.73 เฉพาะเจาะจง ห่างหุ้นส่วนสามัญ สวัสดี ฟาร์มกรุ๊ป 
2,181.73

ห่างหุ้นส่วนสามัญ สวัสดี ฟาร์มกรุ๊ป 
2,181.73

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070186 31/7/2562

987 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าป้ายไวนิล 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง แสนดี ดีไซน์ แอนดื แอดเวอร์ไทซ่ิง 
1,250.00

แสนดี ดีไซน์ แอนดื แอดเวอร์ไทซ่ิง 
1,250.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070191 31/7/2562

988 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ 252.00 252.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด 252.00 บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด 252.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070185 31/7/2562

989 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 7,400.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 7,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070195 31/7/2562

990 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
47,830.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
47,830.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062070193 31/7/2562

991 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลห้องประชุม ขนาด 4.8 x 
1.5 เมตร จ านวน 1 ป้าย

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062070070 4/7/2562

992 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าสถานท่ี จ านวน 1 งาน 28,300.00 28,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด ราคา PR0206062070087 8/7/2562

993 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี และซ้ือ
สายสะพาย มงกฎดอกไม้

24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062070088 8/7/2562

994 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 13,939.98 13,939.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062070078 8/7/2562

995 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโล่คริลิค ความสูง 6 น้ิว เลเซอร์ 
ข้อความพร้อมลงสี จ านวน 12 อัน

9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีชลสปอร์ต ร้านศรีชลสปอร์ต ราคา PR0206062070089 8/7/2562

996 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลพร้อมติดต้ัง ขนาด 13x3 
เมตร จ านวน 1 ป้าย

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062070090 9/7/2562

997 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองเสียง จ านวน 1 งาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ ราคา PR0206062070095 9/7/2562

998 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาวงดนตรี พร้อมนักร้อง
พร้อมระบบแสง-เสียง จ านวน 1 งาน

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรศักด์ิ ตรรก์ชูวงศ์ นายศรศักด์ิ ตรรก์ชูวงศ์ ราคา PR0206062070103 10/7/2562

999 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก จ านวน 9 ช้ิน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธ์ิ ศรีอุไร นายบุญฤทธ์ิ ศรีอุไร ราคา PR0206062070102 10/7/2562

1000 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลห้องประชุม ขนาด 
4.8x1.5 เมตร จ านวน 1 ป้าย

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062070162 14/7/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1001 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 22,600 แผ่น 7,910.00 7,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคา PR0206062070165 14/7/2562

1002 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคา PR0206062070164 14/7/2562

1003 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาในการจัดท ากิจกรรม
นันทนาการ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิสาหกิจกีฬา คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์วิสาหกิจกีฬา คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคา PR0206062070163 14/7/2562

1004 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าไฟ LED สปอร์ตไลท์ ไฟส่องสว่าง
 ระบบถ่ายทอดและบันทึกภาพและเสียง ติดต้ังและดูแล
จัดเก็บดูแลจัดเก็บตลอดงาน

22,100.00 22,100.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ทรัพย์บุญ นายอรรถพล ทรัพย์บุญ ราคา PR0206062070176 15/7/2562

1005 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาเดินแบบ จ านวน 1 งาน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ จักษุกรรฐ นายปฏิภาณ จักษุกรรฐ ราคา PR0206062070209 20/7/2562

1006 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062070244 23/7/2562

1007 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062070271 24/7/2562

1008 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ ราคา PR0206062070107 10/7/2562

1009 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ จ านวน 6 
รายการ

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์ อาจวาริน ใบส าคัญค้างจ่าย ราคา PR0206062070119 11/7/2562

1010 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข็มกลัดดอกไม้สด ติดหน้าอก 
จ านวน 15 ช้ิน

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา เช้ือฮ้อ ใบส าคัญค้างจ่าย ราคา PR0206062070113 11/7/2562

1011 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล จ านวน 5 รายการ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ราคา PR0206062070112 11/7/2562

1012 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062070302 30/7/2562

1013 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบัตรประจ าตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
 จ านวน 1,000 ใบ

19,260.00      19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส-การ์ด โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท โพส-การ์ด โซลูช่ัน จ ากัด ราคา PR0206062060290 10/7/2562

1014 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบญจรงค์โถ 4 ช้ัน ลายลุกข้ัน 
จ านวน 3 ใบ

1,620.00       1,620.00 เฉพาะเจาะจง โครงการร้านค้าสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการร้านค้าสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคา PR0206062070072 4/7/2562

1015 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062070105 10/7/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1016 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062070104 10/7/2562

1017 ขออนุมัติเบิกเงินค่าท าปกคู่มือปริญญาตรีภาคปกติ ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 200 ปก

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคา PR0206062070167 14/7/2562

1018 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหน่วยความจ าภายนอก และปล๊ัก
ไฟฟ้า

840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062070166 14/7/2562

1019 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบญจรงค์โถ 4 น้ิว ลายลูกข้ัน 
จ านวน 3 ใบ

1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง โครงการร้านค้าสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการร้านค้าสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคา PR0206062070212 21/7/2562

1020 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสายสัญญาณเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 
เสัน

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062070243 23/7/2562

1021 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ด า 14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062070074 4/7/2562

1022 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตลับผงหมึก 49,100.00 49,100.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206062070073 4/7/2562

1023 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดดอกไม้ตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา
 และสังฆทาน

22,250.00 22,250.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062070097 10/7/2562

1024 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแต่งหน้าท าผม จ านวน 20 คน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนโชค ลีลอย ใบส าคัญค้างจ่าย ราคา PR0206062070109 11/7/2562

1025 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าชุดไทยเพ่ือใช้ในขบวนแหเทียน
พรรษา จ านวน 20 ชุด

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านน้องดา ใบส าคัญค้างจ่าย ราคา PR0206062070108 11/7/2562

1026 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล 5,400.29 5,400.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด ราคา PR0206062070199 19/7/2562

1027 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์ HP Color 
Laserjet M451nw

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062070230 23/7/2562

1028 ขออนุมัติจัดจ้างรถรับส่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย คร้ังท่ี 7/2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม จรัลรัมย์ นายเฉลิม จรัลรัมย์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
ท้องตลาด

PR4500062070001 1/7/2562

1029 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 
7/2562

898.80 898.80 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส นายเฉลิม จรัลรัมย์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
ท้องตลาด

PR4500062070006 8/7/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1030 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถรับส่งวิทยากรโครงการสู่
เส้นทางการได้รับทุนระดับชาติ ในการท าวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม จรัลรัมย์ นายเฉลิม จรัลรัมย์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
ท้องตลาด

PR4500062070009 19/7/2562

1031 หมึกเคร่ืองพิมพ์ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
ท้องตลาด

PR4500062070011 30/7/2562

1032 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายและบันทึกวิดีโอ โครงการอบรม 
I-Thesis และจริยธรรมการวิจัย

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
ท้องตลาด

PR4500062070010 30/7/2562

1033 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ 7,630.06 7,630.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
ท้องตลาด

PR4500062070012 31/7/2562

1034 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,133.01 8,133.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
ท้องตลาด

PR4500062070013 31/7/2562

1035 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ

50,200.00 50,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/เสนอราคา 
50,200 บาท

นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 50,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062070017 18/7/2562

1036 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 315.00 315.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา315 
บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
315 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062070021 22/7/2562

1037 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเปียโน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย เจริญศิลปวรรณ/เสนอ
ราคา 10,000 บาท

นายวุฒิชัย เจริญศิลปวรรณ/ราคาท่ี
ตกลจ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062070022 22/7/2562

1038 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์Samsung D203E 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
17,500 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 17,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062070023 23/7/2562

1039 ขออนุมัติจ้างเหมาวงดนตรีบรรเลงในพิธีไหว้ครูดนตรี
และครูนาฏศิลป์

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สงบ ทองเทศ /เสนอราคา 
12,000 บาท.

นาย สงบ ทองเทศ/ราคาท่ีตกลงจ้าง 
12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062070026 26/7/2562

1040 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าเคร่ืองสังเวยในพิธีไหว้ครูดนตรี
และครูนาฏศิลป์

27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง .ร้านครัวกุ๊กต๊ิก/เสนอราคา 27,200 
บาท

ร้านครัวกุ๊กต๊ิก/ราคาท่ีตกลงจ้าง 
27,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062070025 26/7/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1041 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเสริมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ใน
ห้องเรียนคณะดนตรีและการแสดง

13,650.00 13,650.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/เสนอราคา
 13,650 บาท

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 13,650 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062070027 30/7/2562

1042 ขอความเห็นชอบเสนอค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062070027 2/7/2562

1043 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาควิชาพ้ืนฐาน
สาธารณสุข

117.00 117 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070002 1/7/2019

1044 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ย-3924 เดือน ก.ค 2562

400.00 400 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070001 1/7/2019

1045 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหุ้มเบาะและซ่อมสปริง รถบัส 
40-0548

3,500.00 3500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนกฤตศิลป์ ร้านธนกฤตศิลป์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070012 4/7/2019

1046 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2561

710.00 710 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070009 4/7/2019

1047 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 27 รายการ 27,115.00 27115 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070025 8/7/2019

1048 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ตัวบ่งช้ี
เกณฑ์ EdPEx

560.00 560 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070014 8/7/2019

1049 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง ภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

903.00 903 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070026 9/7/2019

1050 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการ
ประยุกต์ใช้นิเวศน์เชิงพ้ืนท่ีและชีววิทยาของพาหะ
มาลาเรียระบาดวิทยา

500.00 500 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070047 18/7/2019

1051 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถฝึกปฏิบัติลงพ้ืนท่ี จ.ตราด 1,000.00 1000 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ลาภา,นายวัลลภ ลาภา นายจ าลอง ลาภา,นายวัลลภ ลาภา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070048 18/7/2019

1052 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera 
Fs-1016

9,600.00 9600 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070045 18/7/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1053 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมบ ารุงห้อง 104 คอนโดมีชัย 3,500.00 3500 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  หม่ืนหาวงศ์ นายอดุลย์  หม่ืนหาวงศ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070041 18/7/2019

1054 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารแผนป้องกันและอพยพ
หนีไฟ

500.00 500 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070059 22/7/2019

1055 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบและเน้ือหา
การเรียนภาษาอังกฤษ

3,200.00 3200 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070057 22/7/2019

1056 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษ 70 แกรม และขนาด 80 
แกรม

63,600.00 63600 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070056 22/7/2019

1057 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ ามันเคร่ืองและค่าอัดจารบี รถบัส 
40-0548

425.00 425 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070058 22/7/2019

1058 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

12,454.80 12454.8 เฉพาะเจาะจง บริษัท บริหารความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อม จ ากัด

บริษัท บริหารความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อม จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070060 22/7/2019

1059 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนยางนอกยางในล้อหน้าพร้อม
หัวเทียนรถจักรยานยนต์ ย-3924

600.00 600 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์  โฉมสวย นายไพฑูรย์  โฉมสวย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070061 23/7/2019

1060 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้อง 117 25,573.00 25573 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070064 24/7/2019

1061 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม TQA 
Criteria ส าหรับจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)

280.00 280 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070065 24/7/2019

1062 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการ
ประชุมภาควิชาพ้ืนฐานฯ คร้ังท่ี 6/2562

352.00 352 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070070 25/7/2019

1063 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปร้ินเอกสารสีค ากล่าวปฎิญาณตน
ของนักสาธารณสุข โครงการเสริมสร้างความรู้งาน
ทางด้านสาธารณสุข

500.00 500 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070074 26/7/2019

1064 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารสรุป
โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามเศรษฐกิจ
พอเพียง

500.00 500 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070073 26/7/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1065 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสาร
ประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตตาม
เศรษฐกิจพอเพียง

1,000.00 1000 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070071 26/7/2019

1066 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารเน้ือหาในการอบรม
โครงการเสริมสร้างความรู้งานทางด้านสาธารณสุข 
กิจกรรมท่ี 2 ทักษะการเจรจาต่อรองในงานสาธารณสุข

1,000.00 1000 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070076 26/7/2019

1067 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารเน้ือหาการอบรม
กิจกรรม 2 ทักษะการพูดและการเขียน

1,000.00 1000 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070077 26/7/2019

1068 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าป้ายช่ือ โครงการเสริมสร้าง
ความรู้งานทางด้านสาธารณสุข

1,000.00 1000 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070075 26/7/2019

1069 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกส าหรับวิทยากรกิจกรรม
ท่ี 2 ทักษะการเจรจาต่อรองในงานสาธารณสุข

800.00 800 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070078 26/7/2019

1070 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกส าหรับวิทยากรกิจกรรม
 2 ทักษะการพูดและการเขียน

800.00 800 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070079 26/7/2019

1071 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้แก่วิทยากร
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามเศรษฐกิจพอเพียง

1,000.00 1000 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์ ร้านโมเน่ต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070072 26/7/2019

1072 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าเล่มคู่มือฝึกปฏิบัติงาน
สุขศึกาาในชุมชน ภาควิชาสุขศึกษา

4,500.00 4500 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT ร้าน SP PRINT เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070087 30/7/2019

1073 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสต๊ิกเกอร์ช่ือผู้บริหาร 600.00 600 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070082 30/7/2019

1074 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

230.00 230 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070049 18/7/2019

1075 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้แก่วิทยากร 
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

500.00 500 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์ ร้านโมเน่ต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062070050 18/7/2019

1076 ค่าจ้างเหมาท าอาหารงานจัดเล้ียงงานประชุมสัมมนาฯ 
ส านักบริการวิชาการ วันท่ี  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง  นายอริย์ธัช  อรุณราศีโรจน์  นายอริย์ธัช  อรุณราศีโรจน์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070001 1/7/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1077 ซ้ือน้ าแข็ง ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงานประชุมสัมมนาฯของ
ส านักบริการวิชาการ วันท่ี  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070003 1/7/2562

1078 ซ้ือน้ าแข็ง ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงานประชุมสัมมนาฯของ
ส านักบริการวิชาการ วันท่ี  5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070004 1/7/2562

1079 ค่าจ้างเหมาท าอาหารงานจัดเล้ียงงานประชุมสัมมนาฯ 
ส านักบริการวิชาการ วันท่ี  5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง  นายอริย์ธัช  อรุณราศีโรจน์  นายอริย์ธัช  อรุณราศีโรจน์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070002 1/7/2562

1080 ซ้ือน้ าผลไม้ใช้ภายในแผนกห้องอาหาร 4,237.20 4,237.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอ.ที. ซัพพลายส์ จ ากัด บริษัท วี.เอ.ที. ซัพพลายส์ จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070007 2/7/2562

1081  ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ าถัง นม ขนมปัง ไส้กรอก ไข่ 
ส าหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันท่ี 8-14 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070006 2/7/2562

1082 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้งส าหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันท่ี  8-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

20,079.50 20,079.50 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070005 2/7/2562

1083 ค่าจ้างเหมาท าอาหารงานจัดเล้ียงงานประชุมสัมมนาฯ 
ส านักบริการวิชาการ วันท่ี  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง นายอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ นายอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070009 8/7/2562

1084 ซ้ือน้ าแข็ง น้ าด่ืม ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงานแต่งงานคุณ
ศิรินันท์วันท่ี  14  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070016 8/7/2562

1085 ซ้ือน้ าแข็ง น้ าด่ืม ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงาน
ประชุมสัมมนาฯของกองส านักบริการวิชาการ วันท่ี 8
กรกฎาคม พ.ศ. 2562

390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070010 8/7/2562

1086 ซ้ือน้ าแข็ง น้ าด่ืม ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงานกองบริการ
งานวิจัย และวัตกรรม วันท่ี  11  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070013 8/7/2562

หนา้ 101



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1087 ซ้ือน้ าแข็ง น้ าด่ืม ขนมเบรค งานประชุมสัมมนาฯ ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจี-ซีเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด วันท่ี
 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070015 8/7/2562

1088 ค่าจ้างเหมาท าอาหารงานจัดเล้ียงงานประชุมสัมมนาฯ 
กองวิจัยนวัตกรรม วันท่ี  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ นายอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070012 8/7/2562

1089 ค่าจ้างเหมาท าอาหารงานจัดเล้ียงงานประชุมสัมมนาฯ 
กองวิจัยนวัตกรรม วันท่ี  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070011 8/7/2562

1090 เพ่ือซ้ือน้ าแข็ง น้ าด่ืม และขนมเบรค ส าหรับงาน
ประชุมสัมมนาฯ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยบูรพา

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070017 9/7/2562

1091 ค่าจ้างเหมาท าอาหารงานจัดเล้ียงงานประชุมสัมมนาฯ 
กองวิจัยนวัตกรรม วันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070018 9/7/2562

1092 ส่ังซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ย่ีห้อ HP รุ่น CE505A 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พิมพ์ ร้าน พิมพ์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070027 12/7/2562

1093  จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมตกแต่งก่ิงไม้ บริเวณด้านหน้า 
ในสวนและบริเวณรอบๆ ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรม

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกร ตะดอน นายอนุกร ตะดอน ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070034 13/7/2562

1094 ซ้ือน้ าแข็ง น้ าด่ืม ขนมเบรค เพ่ือใช้ในงาน
ประชุมสัมมนาฯส านักบริการวิชาการ วันท่ี  12
กรกฎาคม พ.ศ. 2562

1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070038 18/7/2562

1095 จัดซ้ือข้าวกล่องเล้ียงพนักงาน น้ าแข็งโม่แช่ของสด 
น้ ามันส าหรับเคร่ืองส ารองไฟ

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าพึง ร้านป้าพึง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070039 18/7/2562

1096 ซ้ือข้าวกล่อง ส าหรับจัดเล้ียงอาหารกลางวันพนักงาน 
ในวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าพึง ร้านป้าพึง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070046 23/7/2562

1097 ค่าถ่ายเอกสารแบบแพลนแผนผังโรงแรมแบบขาวด า A1
 ย่อเป็น A3 จ านวน 31 ใบๆละ 25 บาท

775.00 775.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าพึง ร้านป้าพึง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070049 23/7/2562

1098 ซ้ือข้าวกล่อง ส าหรับจัดเล้ียงอาหารกลางวันพนักงาน 
ในวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าพึง ร้านป้าพึง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070050 24/7/2562

หนา้ 102



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1099 ซ้ือข้าวกล่อง ส าหรับจัดเล้ียงอาหารกลางวันพนักงาน 
ในวันท่ี 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

21,080.00 21,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าพึง ร้านป้าพึง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070051 24/7/2562

1100 ซ้ือข้าวกล่อง ส าหรับจัดเล้ียงอาหารกลางวันพนักงาน 
ในวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าพึง ร้านป้าพึง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070053 25/7/2562

1101 จัดซ้ือข้าวกล่อง ส าหรับจัดเล้ียงอาหารกลางวันพนักงาน
 ในวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าพึง ร้านป้าพึง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070054 26/7/2562

1102 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 28,504.80 28,504.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070055 26/7/2562

1103 จัดซ้ือข้าวกล่องอาหารตามส่ัง เพ่ือจัดเล้ียงพนักงาน
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าพึง ร้านป้าพึง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062070056 27/7/2562

1104 ค่าวัสดุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ตรงตามความต้องการ PR2500062070002 1/7/2019

1105 ขอบิกค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
เดือน พ.ค. 62

642.00 642.00 คัดเลือก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062070004 1/7/2019

1106 จัดซ้ือน้ าด่ืม ขนาด 600 ซี.ซี 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดร้ิงค์ ซัพพลายเออร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ไอดร้ิงค์ ซัพพลายเออร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062070014 2/7/2019

1107 จัดซ้ือชุดสังฆทาน ส าหรับงานวันคล้ายวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัยบูรพา

1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ตรงตามความต้องการ PR2500062070022 3/7/2019

1108 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ''ปฐมนิเทศนิสิต
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี ๑๓''

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล ตรงตามความต้องการ PR2500062070018 3/7/2019

1109 จ้างตกแต่งสถานท่ีโครงการ ''ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี ๑๓''

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล ตรงตามความต้องการ PR2500062070020 3/7/2019

1110 จ้างติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตมีเดียล้ิงค์ไฟเบอร์ 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีซีอาร์ อินเตอร์ เทค จ ากัด บริษัท พีซีอาร์ อินเตอร์ เทค จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062070036 3/7/2019

1111 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP 83A จ านวน 24 กล่อง 62,160.00 62,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500062070002 3/7/2019

1112 ค่าของท่ีระลึกโครงการ ''ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี ๑๓''

14,317.00 14,317.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ตรงตามความต้องการ PR2500062070019 3/7/2019

หนา้ 103



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1113 จ้างจัดพานดอกไม้โต๊ะหมู่บูชาโครงการ ''ปฐมนิเทศนิสิต
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี ๑๓''

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล ตรงตามความต้องการ PR2500062070021 3/7/2019

1114 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถบัส ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 973.70 973.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062070041 4/7/2019

1115 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถบัส ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 7,560.62 7,560.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062070042 4/7/2019

1116 ซ่อมแซมรักษารถตู้ปรับอากาศ นง-588 ชลบุรี 7,514.61 7,514.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062070044 4/7/2019

1117 ซ้ือน้ าด่ืม BUH จ านวน 600 แพค 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนาศูนย์รวมพันธ์ุไม้ จ ากัด บริษัท พัฒนาศูนย์รวมพันธ์ุไม้ จ ากัด ตรงตามความต้องการ PO2500062070003 4/7/2019

1118 จ้างติดต้ังเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 46,559.98 46,559.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท์ จ ากัด บริษัท ชิชา โปรซอฟท์ จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062070040 4/7/2019
1119 จ้างติดต้ังชุดอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบโทรศัพท์ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีซีอาร์ อินเตอร์ เทค จ ากัด บริษัท พีซีอาร์ อินเตอร์ เทค จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062070037 4/7/2019
1120 จัดซ้ือน้ าถัง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน้ าด่ืมวีเจ ร้าน้ าด่ืมวีเจ ตรงตามความต้องการ PR2500062070046 4/7/2019
1121 จัดซ้ือ Adapter 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง ตรงตามความต้องการ PR2500062070045 4/7/2019
1122 ค่าโปสเตอร์การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ตรงตามความต้องการ PR2500062070043 4/7/2019
1123 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062070038 4/7/2019

1124 ค่าถ่ายเอกสาร-จัดท ารูปเล่มรายงาน โครงการ ''
โภชนาการ ผลาญโรคภัย ใส่ใจสุขภาพ''

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062070048 8/7/2019

1125 ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ โครงการจัดท าสัญญานิสิตแพทย์ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062070055 8/7/2019

1126 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน นง-
5599 ชลบุรี

5,155.26 5,155.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062070058 8/7/2019

1127 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์โครงการ ''โภชนาการ ผลาญโรคภัย ใส่
ใจสุขภาพ''

7,450.00 7,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062070047 8/7/2019

1128 ค่าถ่ายเอกสาร โครงการจัดท าสัญญานิสิตแพทย์ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062070054 8/7/2019

หนา้ 104



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1129 ค่าถ่ายเอกสาร-จัดท ารูปเล่มรายงาน โครงการ ''รู้เท่าทัน
 ป้องกันโรคไม่ติดต่อ''

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062070051 8/7/2019

1130 ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ โครงการ ''รู้เท่าทัน ป้องกันโรคไม่
ติดต่อ''

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062070049 8/7/2019

1131 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ''เตรียมความพร้อม
จากปี ๑ ข้ึนสู่ปี ๒ คร้ังท่ี ๑๑''

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062070084 11/7/2019

1132 ค่าจัดท าหนังสือวิชาการ โครงการ ''เตรียมความพร้อม
จากปี ๑ ข้ึนสู่ปี ๒ คร้ังท่ี ๑๑''

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062070082 11/7/2019

1133 ค่าเอกสารประกอบการสอน/ค่าถ่ายเอกสารโครงการ ''
เตรียมความพร้อมจากปี ๑ ข้ึนสู่ปี ๒ คร้ังท่ี ๑๑''

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062070083 11/7/2019

1134 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน
ระดับช้ันคลีนิก

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062070089 11/7/2019

1135 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน นค -
8079 ชบ

8,119.70 8,119.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062070095 12/7/2019

1136 ค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ ตรงตามความต้องการ PR2500062070101 18/7/2019
1137 จ้างซ่อมแซมเปล่ียนชุดคอมเพรสเซอร์ 

เคร่ืองปรับอากาศ หอพักนิสิตแพทย์
9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส

 จ ากัด
บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062070108 22/7/2019

1138 จ้างซ่อมแซมฝ้าฉาบเรียบห้องออกก าลังกาย หอพักนิสิต
แพทย์หญิง

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ใบส าคัญค้างจ่าย ตรงตามความต้องการ PR2500062070109 22/7/2019

1139 ค่าถ่ายเอกสารและจัดท าสมุดเชียร์ โครงการ ''รับน้อง
ใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2562''

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ใบส าคัญค้างจ่าย ตรงตามความต้องการ PR2500062070103 22/7/2019

1140 จัดซ้ือชุดตรวจหูตา แบบหัตถการ 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อินสไปร์ เอเชีย จ ากัด บริษัท วี อินสไปร์ เอเชีย จ ากัด ตรงตามความต้องการ PO2500062070004 22/7/2019

1141 ซ่อมแซมมอเตอร์เคร่ืองป๊ัมน้ าและระบบไฟฟ้าควบคุม
หอพักนิสิตแพทย์หญิง

7,050.00 7,050.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ตรงตามความต้องการ PR2500062070102 22/7/2019

1142 ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ โครงการสัมมนาการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ระดับช้ันคลินิก 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๓

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดินสอ ๒๖ ร้านบ้านดินสอ ๒๖ ตรงตามความต้องการ PR2500062070110 22/7/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1143 ค่าเอกสารประกอบการอบรม โครงการสัมมนาการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ระดับช้ันคลินิก
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๓

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062070111 22/7/2019

1144 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด โครงการ ''รับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2562''

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062070105 22/7/2019

1145 ค่ายาและเวชภัณฑ์ โครงการ ''รับน้องใหม่และประชุม
เชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2562''

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีฟาร์มาซี ร้านดีฟาร์มาซี ตรงตามความต้องการ PR2500062070104 22/7/2019

1146 จ้างเคล่ือนย้ายเสาวิทยุส่ือสาร ส าหรับอาคารวิจัย
ทางการแพทย์

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.เอ็น.แอร์ ร้าน เอ็ม.เอ็น.แอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062070107 22/7/2019

1147 จัดซ้ือชุดสังฆทาน 3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ตรงตามความต้องการ PR2500062070130 24/7/2019
1148 จัดซ้ือหนังสือ-ต าราทางการศึกษา ส าหรับห้องสมุด 14,030.00 14,030.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรงตามความต้องการ PR2500062070133 24/7/2019

1149 จ้างจัดท าคู่มือหลักสูตร พ.บ.ปีการศึกษา2562 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ใบส าคัญค้างจ่าย ตรงตามความต้องการ PR2500062070131 24/7/2019
1150 จัดซ้ือถังขยะ ส าหรับหอพักนิสิตแพทย์ 22,731.97 22,731.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ตรงตามความต้องการ PR2500062070132 24/7/2019
1151 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถตู้ทะเบียน นง-5599 ชลบุรี 416.23 416.23 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062070147 25/7/2019

1152 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถกอฟท์ประจ าคณะ
แพทยศาสตร์

2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062070160 26/7/2019

1153 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ EdPEx200

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ ตรงตามความต้องการ PR2500062070157 26/7/2019

1154 จ้างซ่อมท่อน้ าท้ิงขนาด 6 น้ิว ภายในอาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ตรงตามความต้องการ PO2500062070005 26/7/2019

1155 จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถกอฟท์ 37,200.00 37,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ ตรงตามความต้องการ PR2500062070161 26/7/2019

1156 ค่าเอกสารประกอบการตรวจประเมิน โครงการการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศEdPEx200

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062070156 26/7/2019

1157 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับ - ส่ง บุคลากร เข้าร่วม
โครงการอบรม ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี วันท่ี 3 
ก.ค. 62

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062070001 2/7/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1158 ของท่ีระลึกส าหรับใช้ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกอง
บริหารวิทยาเขตจันทบุรี

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062060072 2/7/2562

1159 เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40-0229 
จบ

13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062060037 5/7/2562

1160 จัดซ้ือกระดาษการ์ดสี A4 80 แกรม จ านวน 20 รีม 
ส าหรับใช้งานในห้องการเงินและพัสดุ

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062070011 5/7/2562

1161 เช่าเต็นท์ ขนาด 5x12 เมตร จ านวน 1 หลัง ส าหรับ
คลุมกันแดด/กันฝน หน้าหอพักนิสิต 3 วันท่ี 7 ก.ค. 62

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ ทับทอง นายอภิพันธ์ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062070007 5/7/2562

1162 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 
2768 จบ

11,920.00 11,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062060060 5/7/2562

1163 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 
1987 จบ

1,555.00 1,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062070006 5/7/2562

1164 ซ่อมแซมอาคารท่ีพักช้ันเดียวโซน B ห้อง B3 และ B4 23,800.00 23,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062070004 5/7/2562

1165 ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1987 จบ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062060036 5/7/2562

1166 ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้อง IT407 อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062060032 5/7/2562

1167 ซ่อมแซมผนังและโถอุจจาระอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 40,900.00 40,900.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์ เจนการ นายจักรกฤษณ์ เจนการ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062070005 5/7/2562

1168 จ้างเหมาซักชุดเคร่ืองนอนห้องพักรับรองแขก อาคารท่ี
พักบุคลากร ช้ัน 8 และบ้านพักรับรอง จ านวน 100 ชุด

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นวนันท์ สุทธิพร น.ส.นวนันท์ สุทธิพร มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062060035 5/7/2562

1169 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 
2768 จบ

10,560.00 10,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062070022 8/7/2562

1170 จัดซ้ือขันพลาสติก และถังขยะ ส าหรับใช้งานในห้องน้ า
อาคารเรียนรวม  ช้ัน 1 - 5

15,840.00 15,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีพลาสติก ร้านปราณีพลาสติก มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062070017 8/7/2562

1171 จ้างเหมาตัดหญ้าภายในมหาวิทยาลัยและด้านหน้า
มหาวิทยาลัย

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ เสง่ียมโพธ์ิ นายบุญเลิศ เสง่ียมโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062070016 8/7/2562

หนา้ 107



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1172 จ้างส าเนาเอกสารส าหรับใช้ในการจัดโครงการปรับ
พ้ืนฐานนิสิตปี 1

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนอนอ้วน ร้านหนอนอ้วน มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062070037 11/7/2562

1173 จัดซ้ือน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล 95 
ส าหรับใช้เป็นส่วนผสมเคร่ืองพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย
และเป็นเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควันก าจัด
ยุงลาย

3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพานิชท่าใหม่ หจก.พิศาลพานิชท่าใหม่ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062070036 11/7/2562

1174 ซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้าและเคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้ 7,145.00 7,145.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยู่เซ่งฮวด ร้าน ยู่เซ่งฮวด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062060069 11/7/2562

1175 ซ่อมแซมเคร่ืองบันทึกวิดีโอกล้องวงจรปิดประจ าอาคาร
สระว่ายน้ า

3,590.00 3,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062060038 15/7/2562

1176 ซ่อมแซมห้องพักรับรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ ช้ัน 3 ห้อง 307 อาคารท่ีพักบุคลากร

47,170.00 47,170.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062060059 18/7/2562

1177 จัดซ้ือทีวี LED ขนาด 32 น้ิว จ านวน 10 เคร่ือง และชุด
จานดาวเทียม ขนาด 35 ซม. พร้อมกล่องรับสัญญาณ 
จ านวน 10 ชุด

43,700.00 43,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช สวัสดีมงคล นายสมเดช สวัสดีมงคล มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062070047 22/7/2562

1178 จัดซ้ือของรางวัล ส าหรับใช้ในการจัดโครงการ''การจัด
การพลังงานและสาธารณูปโภคส าหรับนิสิต''

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ผ้ึงน้อย ร้าน ผ้ึงน้อย มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062070061 24/7/2562

1179 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด ส าหรับใช้ในงานวันสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี รักษาผล นางปราณี รักษาผล มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062070075 25/7/2562

1180 จัดซ้ือข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เน่ืองใน
การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันท่ี 28 ก.ค. 62

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป้านิ มินิมาร์ท ร้าน ป้านิ มินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062070074 25/7/2562
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