
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

4,200.00       4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080041 5/8/2019

2 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าบริการตรวจเช็คและล้างเคร่ืองปรับอากาศ

7,811.00       7,811.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080212 16/8/2019

3 ขออนุมัติเบิกเงินค่าล้างท าความสะอาด แฟนคอยซ์+
คอนเดนซ่ิง จ านวน 3 ชุด

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด ราคา PR0206062080092 7/8/2019

4 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเลนส์เทเลโฟโต้ จ านวน 1 เคร่ือง 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง เอวีเซ็นเตอร์ เอวีเซ็นเตอร์ ราคา PR0206062080226 18/8/2019

5 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก จ านวน 2 ช้ิน 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคา PR0206062080373 30/8/2019

6 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง ดีดี ออฟฟิศ ดีดี ออฟฟิศ ราคา PR0206062080017 2/8/2019

7 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 60,680.00 60,680.00 เฉพาะเจาะจง ดีดี ออฟฟิศ ดีดี ออฟฟิศ ราคา PR0206062080014 2/8/2019

8 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลขนาด80x180 CM จ านวน
 9 ป้าย

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062080035 4/8/2019

9 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062080034 4/8/2019

10 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 
กระเช้า

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา ราคา PR0206062080095 7/8/2019

11 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.3x3.7 เมตร 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ป้าย

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด ราคา PR0206062080094 7/8/2019

12 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองคิดเลข จ านวน 1 อัน 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062070269 9/8/2019

13 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเมาส์คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จ านวน 2
 อัน

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062080112 11/8/2019

14 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ พร้อม
หลอดอุลตร้าไวโอเล็ต และท่อน าน้ า

10,020.00 10,020.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล ราคา PR0206062080231 18/8/2019

15 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรายาง จ านวน 9 รายการ 3,630.00 3,630.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ราคา PR0206062080301 23/8/2019

16 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062080018 2/8/2019
17 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก จ านวน 2 ชุด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวสัดิการ ม.บูรพา ร้านค้าสวสัดิการ ม.บูรพา ราคา PR0206062080158 15/8/2019

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1  สิงหำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

18 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 535.00 535 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062070207 1/8/2019

19 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-๕๗๐๐ ชลบุรี เน่ืองจากเช็ค
ระยะ ๒๗๐,๐๐๐ กิโลเมตร

5,650.67 5,650.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เกณฑ์ราคา PR0206062080032 3/8/2019

20 ซ่อมฝ้าเพดานหลังห้องKA-500 อาคารKB 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด เกณฑ์ราคา PR0206062080069 7/8/2019
21 ขอซ่อมรถจักรยานยนต์ 1กร-1480ชลบุรี เน่ืองจาก

เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ไส้กรอง เปล่ียนหัวเทียน ยาง
พักเท้า และผ้าเบรคหน้า

557.00 557.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PR0206062080114 12/8/2019

22 ขอซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑กร-๑๔๗๙ ชลบุรี เน่ืองจาก
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง สเตอร์หน้า-หลัง โซ่ขับล้อ ไส้
กรอง เปล่ียนหัวเทียน และชุดผ้าเบรก

1,295.00 1,295.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PR0206062080115 12/8/2019

23 ขอซ้ือผ้าและด าเนินการติดต้ัง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย 
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรียวฟาง สุกใส น.ส. เรียวฟาง สุกใส เกณฑ์ราคา PR0206062080123 13/8/2019

24 ขอจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน นง-๔๓๐๘ ชลบุรี 
เน่ืองจากเช็คระยะ ๑๙๐,๐๐๐ กิโลเมตร

2,576.03 2,576.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เกณฑ์ราคา PR0206062080130 13/8/2019

25 ขอจ้างซ่อมแซมรถกระบะ กธ-๒๗๗๙ ชลบุรี เน่ืองจาก
กระจกประตูหน้าด้านซ้ายเล่ือนข้ึนลงไม่ได้

1,584.67 1,584.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PR0206062080128 13/8/2019

26 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขค-๕๓๙๑ ชลบุรี 
เน่ืองจากหลอดไฟหน้าด้านขวาช ารุด

5,828.83 5,828.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด เกณฑ์ราคา PR0206062080116 13/8/2019

27 ขอจ้างซ่อมรถสวัสดิการ ๖ ๙ และ๔๐-๐๙๑๗ ชลบุรี 
เน่ืองจากเช็คระยะเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง และเปล่ียน
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ และรถทะเบียน ๔๐-๐๖๙๘ 
ชลบุรี เน่ืองจากตรวจเช็คระบบไฟหร่ี

97,062.91 97,062.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

เกณฑ์ราคา PO0206062080011 22/8/2019

28 ขอท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิฯ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา เกณฑ์ราคา PR0206062080136 14/8/2019

29 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-๙๘๕๗ ชลบุรี เน่ืองจาก
ช่วงล่างมีปัญหาขณะใช้งาน

24,943.84 24,943.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PO0206062080008 15/8/2019
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มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

30 ขอซ่อมรถสวัสดิการ ๓ ๔ ๕ และ ๑๘ เน่ืองจากถ่าย
น้ ามันเคร่ืองตามระยะ เปล่ียนอุปกรณ์ส้ินเปลือง และ 
ตรวจเช็คระบบต่างๆ

50,843.19 50,843.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

เกณฑ์ราคา PO0206062080007 15/8/2019

31 ขอซ้ือวิทยุส่ือสาร ส าหรับงานรักษาความปลอดภัย งาน
จราจร และประสานงานจัดกิจกรรมต่างๆ

48,043.00 48,043.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กเทค เรดิโอ จ ากัด บริษัท แม็กเทค เรดิโอ จ ากัด เกณฑ์ราคา PR0206062080175 15/8/2019

32 จ้างปรับปรุงห้อง ๙๑๙ ส านักงานอธิการบดี 56,046.60 56,046.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด เกณฑ์ราคา PO0206062080009 16/8/2019

33 ขอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศระบบชิลเลอร์ อาคาร
หอประชุมธ ารง บัวศรี

23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

เกณฑ์ราคา PO0206062080014 26/8/2019

34 ขอซ้ือเคร่ืองคิดเลขและปล๊ักไฟเพ่ือใช้ในส านักงาน 2,248.00 2,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เกณฑ์ราคา PR0206062080222 17/8/2019

35 จ้างร้ือสาย ปักเสาไฟฟ้า พร้อมดึงเสาไฟแรงต่ า 36,500.00 36,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ เกณฑ์ราคา PR0206062080293 22/8/2019

36 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาตัดเคร่ืองแบบ
พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 3 คน และพนักงานท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีด้านช่าง จ านวน 1 คน ประจ าปี
งบประมาณ 2562

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปัทมา ดีสนธิกุล นางสาวปัทมา ดีสนธิกุล บริการดี มีคุณภาพรวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209062080003 1/8/2019

37 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าแบตเตอร่ีส าหรับรถไถ 2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062080002 1/8/2019

38 ขออนุมัติซ้ือและเบิกค่าวัสดุซ่อมแซมงานภาคสนาม 
(ท่อน้ า)

551.05 551.05 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062080001 1/8/2019

39 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง หนุ่มไดนาโม หนุ่มไดนาโม บริการดี มีคุณภาพรวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209062080008 2/8/2019

40 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
จากเคร่ืองถ่ายเอกสาร

6,513.33 6,513.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี มีคุณภาพรวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209062080006 2/8/2019

41 ขออนุมัติเบิกค่าประกันภัยรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กค 3602 สระแก้ว และ นข 1833 สระแก้ว

22,991.09 22,991.09 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพประกันภัย จ ากัด มหาชน บ.กรุงเทพประกันภัย จ ากัด มหาชน บริการดี มีคุณภาพรวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209062080011 5/8/2019

42 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดท าพวงมาลาดอกไม้
สด ในพิธีวางพวงมาลาเน่ืองในวันรพี ประจ าปี 2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง กนกไทย กนกไทย บริการดี มีคุณภาพรวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209062080020 7/8/2019

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

43 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างชาร์จแบตเตอรีรถบัส 
หมายเลขทะเบียน 40-0250 ชลบุรี

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง หนุ่มไดนาโม หนุ่มไดนาโม บริการดี มีคุณภาพรวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209062080024 8/8/2019

44 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมแซมงานภาคสนาม 
(ไฟรายทาง)

3,456.10 3,456.10 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062080023 8/8/2019

45 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าเคร่ืองด่ืมและวัสดุรับรองแขก
 ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซีสเทม 
จ ากัด

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซีสเทม 
จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062080027 9/8/2019

46 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าธงชาติไทย ส าหรับงาน
อาคารสถานท่ี ใช้ประจ าเสาธงบนดาดฟ้าของอาคาร
เทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062080028 13/8/2019

47 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าหมึกปร้ินเตอร์ ของงาน
ประชาสัมพันธ์

14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062080029 14/8/2019

48 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมแซมงานภาคสนาม 474.00 474.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร ตลาดสดวัฒนานคร สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062080036 22/8/2019

49 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมแซมงานภาคสนาม 8,426.25 8,426.25 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062080037 22/8/2019

50 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062080041 29/8/2019

51 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562

3,927.21 3,927.21 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร) เป็นหน่วยรัฐ ท่ีซ่อมแซมไฟฟ้า PR0209062080043 30/8/2019

52 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ ราคา PR0206062080147 14/8/2019
53 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จ านวน 24 ช้ิน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ราคา PR0206062080208 16/8/2019

54 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(หมึกพิมพ์)

19,730.00 19730 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080070 7/8/2019

55 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
เก้าอ้ี

1,500.00 1500 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080234 19/8/2019

56 ขออนุมัติเช่าเหมารถรับ-ส่ง พระและยืมอุปกรณ์จากวัด 
ในโครงการท าบุญหอพัก ประจ าปีการศึกษา 2562

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ไทยพานิช นายสมชาย  ไทยพานิช เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ และราคากลาง

PR0218062080002 2/8/2562

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

57 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 1

2,484.00 2,484.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ และราคากลาง

PR0218062080011 8/8/2562

58 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 2 ชนิด 4,446.00 4,446.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักช่ัน จ ากัด บริษัท โฮม โปรดักช่ัน จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ และราคากลาง

PR0218062080012 8/8/2562

59 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุจ านวน 7 ชนิด 29,660.00 29,660.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คุณาวงศ์เดช นายธนิต คุณาวงศ์เดช เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ และราคากลาง

PR0218062080013 8/8/2562

60 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 20 ชนิด 59,025.00 59,025.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ และราคากลาง

PR0218062080014 8/8/2562

61 ขออนุมัติจ้างเหมาติดต้ังสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อม
อุปกรณ์ หอพักเทา-ทอง 3

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ และราคากลาง

PR0218062080019 15/8/2562

62 จ้างจัดท าตรายาง 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ และราคากลาง

PR0218062080021 15/8/2562

63 ขออนุมัติจ้างเหมาตรวจเช็คเคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉิน 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ และราคากลาง

PR0218062080031 28/8/2562

64 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมระบบส่งน้ าประปาหอพัก
เทา-ทอง 2

46,040.00 46,040.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักด์ิ  โฉมจังหวัด นายวีระศักด์ิ  โฉมจังหวัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ และราคากลาง

PR0218062080032 28/8/2562

65 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมระบบป๊ัมน้ าช้ันดาดฟ้าหอพัก
เทา-ทอง 4

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์  พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์  พ่ึงสังวาลย์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ และราคากลาง

PR0218062080034 28/8/2562

66 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน และปลอกหมอน 
หอพักเทา-ทอง 2

1,287.00 1,287.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ และราคากลาง

PR0218062080035 28/8/2562

67 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมโทรทัศน์  จ านวน 1 เคร่ือง 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ และราคากลาง

PR0218062080033 28/8/2562

68 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
หอพักเทา-ทอง 1

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ และราคากลาง

PR0218062080030 28/8/2562

69 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(คลอรีน)

87,300.12 87,300.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080009 1/8/2019

70 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ไฟฟ้า)

31,661.47 31,661.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด บริษัท กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080015 2/8/2019

71 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
เคร่ืองออกก าลังกาย

15,700.00 15,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ฟิตเนส จ ากัด บริษัท ชลบุรี ฟิตเนส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062070270 2/8/2019

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

72 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(หมึกพิมพ์)

18,360.00 18,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จ ากัด บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080012 2/8/2019

73 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ปุ๋ยอินทรีย์)

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดินสีดา ร้านดินสีดา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080011 2/8/2019

74 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(กีฬา)

83,670.00 83,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080013 2/8/2019

75 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 4,270.00 4,270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062070267 2/8/2019

76 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดแผ่น
กรองผ้า (พร้อมเปล่ียน)

43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080020 2/8/2019

77 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
ตกแต่งสถานท่ี

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080060 6/8/2019

78 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 8,250.00 8,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน UP TO YOU Idea&Sport 
Bangsaen

ร้าน UP TO YOU Idea&Sport 
Bangsaen

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080057 6/8/2019

79 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ้วย
รางวัล

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงศักด์ิบล็อก ร้านเสียงศักด์ิบล็อก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080059 6/8/2019

80 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไว
นิล

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080061 6/8/2019

81 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่ากรอบรูป 5,000.00       5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอ็ม โฟโตดิจิตอล ร้านเอส เอ็ม โฟโตดิจิตอล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080058 6/8/2019

82 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(น้ ามันแก๊สโซฮอล์)

4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080045 6/8/2019

83 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 10,400.00      10,400.00 เฉพาะเจาะจง จานชามบางแสน บ.บัณฑิต เสตช่ัน
เนอร่ี จก.

จานชามบางแสน บ.บัณฑิต เสตช่ัน
เนอร่ี จก.

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080056 6/8/2019

84 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไว
นิล

300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080124 13/8/2019

85 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 42,104.50      42,104.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เสง่ียมพรพาณิชย์ หจก.เสง่ียมพรพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080118 13/8/2019

86 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ือง
เสียง

8,000.00       8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080122 13/8/2019

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

87 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 10,000.00       9,880.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ ฐาปนีย์ไกรสิทธ์ิ นายกิตติศักด์ิ ฐาปนีย์ไกรสิทธ์ิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080120 13/8/2019

88 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

2,700.00       2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080138 14/8/2019

89 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
กระดาษถ่ายเอกสาร A4/70 แกรม

46,545.00      46,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080163 15/8/2019

90 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
พิมพ์หนังสือรับรองวุฒิ

90,000.00      90,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0206062080015 19/8/2019

91 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลห้องประชุมขนาด 4.8x1.5
 เมตร จ านวน 1 ป้าย

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062080029 2/8/2019

92 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบูธแสดงงาน พร้อมอุปกรณ์
 จัดตกแต่งและจัดเก็บอย่างเรียบร้อย

99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062080026 2/8/2019

93 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมภาคปฏิบัติ 1,766.99 1,766.99 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนบ้ิวต้ีมาร์ท คลังยาชลบุรี 
และบริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)

ร้านบางแสนบ้ิวต้ีมาร์ท คลังยาชลบุรี 
และบริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)

ราคา PR0206062080042 5/8/2019

94 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแฟ้มเสนอเซ็น และกระดาษฟลิป
ชาร์ท

5,775.00 5,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคา PR0206062080093 7/8/2019

95 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062080142 14/8/2019

96 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับ
อากาศ จ านวน 1 คัน ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 จาก 
ม.บูรพา-สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 
ศาลายา จังหวัดนครปฐม ไป-กลับ ม.บูรพา

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062080144 14/8/2019

97 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 8 
กระเช้า

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชูไทย สร้อยคีรี นางชูไทย สร้อยคีรี ราคา PR0206062080228 18/8/2019

98 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจ านวน 7,622 แผ่น 3,811.00 3,811.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคา PR0206062080230 18/8/2019

99 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายบอกทางไวนิลขึงโครงไม้พร้อม
ติดต้ัง ขนาด 1.2x0.8 เมตร จ านวน 10 ป้าย

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062080343 27/8/2019

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

100 ขออนุมัติจ้างเหมาตรวจเช็คเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
(Generator)

15,791.27 15,791.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัมม่ินส์ ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ากัด ราคาเสนอ 15,791.27 
บาท

บริษัท คัมม่ินส์ ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ากัด ราคาเสนอ 15,791.27 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO0300062080001 6/8/2562

101 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง สุภรณ์ทิพย์                              
ราคาเสนอ 2,800 บาท

สุภรณ์ทิพย์                             
ราคาซ้ือ 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062080017 7/8/2562

102 ขออนุมัติจัดจ้างท าวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา
 ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 และ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 ของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

34,800.00 34,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย                     
ราคาเสนอ 34,800 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย                    
ราคาจ้าง 34,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO0300062080002 8/8/2562

103 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ ย่ีห้อ
 TOYOTA COMMUTER ทะเบียน ฮท 275 
กรุงเทพมหานคร

2,882.05 2,882.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด                                 
ราคาเสนอ 2,882.05 บาท

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด                                
ราคาจ้าง 2,882.05 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062080038 9/8/2562

104 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

99,809.87 99,809.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)  
ราคาเสนอ 99,809.87 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาซ้ือ 99,809.87 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO0300062080004 14/8/2562

105 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 2 ช้ัน อัดลาย 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด                                ราคา
เสนอ 77,040 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด                                  
ราคาจ้าง 77,040 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO0300062080005 16/8/2562

106 ขออนุมัติจัดซ้ือของทีระลึก (โครงการนิสิตแลกเปล่ียน
ระหว่างประเทศ ระหว่าง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยบูรพา กับ University of Surabaya 
(Ubaya) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันท่ี 26 ส.ค.-
4 ก.ย. 62 ณ University of Surabaya (Ubaya) 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคาเสนอ 720 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
ราคาจ้าง 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062080069 23/8/2562

107 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2562

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

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ          ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO0300062080008 26/8/2562

108 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง (รถยนต์ 7 ท่ีน่ัง ย่ีห้อ ISUZU รุ่น MU-X 
ทะเบียน งข 7652 ชลบุรี)

6,384.83 6,384.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี อี ซูซุเซลส์ จ ากัด     
ราคาเสนอ 6,384.83 บาท

บริษัท ชลบุรี อี ซูซุเซลส์ จ ากัด  
ราคาจ้าง 6,384.83 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062080082 26/8/2562

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

109 ขออนุมัติจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2562

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

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ        
ราคาจ้าง 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO0300062080006 26/8/2562

110 ขออนุมัติจัดจ้างปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2562

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน             
ราคาเสนอ 10,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน            
ราคาจ้าง 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO0300062080007 26/8/2562

111 ขออนุมัติจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2562

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ         
ราคาเสนอ 9,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ      
ราคาจ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062080080 26/8/2562

112 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2562

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา  รัติกาลสุขะ     
ราคาเสนอ 8,000 บาท

นางสาวจิณห์จุฑา  รัติกาลสุขะ  
ราคาจ้าง 8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062080081 26/8/2562

113 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์สารสนเทศของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

13,240.00 13,240.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน                        ราคา
เสนอ 13,240 บาท

วินเทค พร้ิน                          
ราคาซ้ือ 13,240 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO0300062080009 29/8/2562

114 ขออนุมัติจัดซ้ือกรวยจราจรของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย์ จ ากัด 
ราคาเสนอ 3,429 บาท

บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย์ จ ากัด
ราคาซ้ือ 3,429 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062080091 30/8/2562

115 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง รถยนต์ ย่ีห้อ MITSUBISHI ทะเบียน ขฉ 
1404 ชลบุรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

7,532.80 7,532.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จ ากัด 
ราคาเสนอ 7,532.80 บาท

บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จ ากัด 
ราคาจ้าง 7,431.15 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0300062080092 30/8/2562

116 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีศิลปการพิมพ์ 588.50 ร้านศรีศิลปการพิมพ์ 588.50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080005 1/8/2562

117 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็คระบบเคร่ืองปรับอากาศ
รถยนต์และซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ และ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องเปล่ียนตามอายุการใช้งาน

47,708.09 47,708.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 47,708.09

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 47,708.09

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080002 1/8/2562

118 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00 บางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080004 1/8/2562

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

119 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,061.00 นายอุดม แก่นสา 3,061.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080003 1/8/2562

120 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 15,867.45 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 15,867.45 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080001 1/8/2562

121 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 400.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080007 2/8/2562

122 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,889.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,889.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080009 2/8/2562

123 ขออนุมัติซ่อมกล้องวงจรปิดและตัวแปลงไฟส าหรับ
กล้องวงจรปิด

6,190.00 6,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนฟโก้ เทค จ ากัด 6,190.00 บริษัท แนฟโก้ เทค จ ากัด 6,190.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062070159 2/8/2562

124 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
960.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
960.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080008 2/8/2562

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

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
6,100.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080014 5/8/2562

126 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 485.00 นายอุดม แก่นสา 485.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080018 6/8/2562

127 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 5,610.00 5,610.00 เฉพาะเจาะจง นางวรลักษณ์ เกษแก้ว 5,610.00 นางวรลักษณ์ เกษแก้ว 5,610.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080020 6/8/2562

128 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 5,489.96 5,489.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,489.96

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,489.96

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080022 6/8/2562

129 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 18,392.85 18,392.85 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 18,392.85 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 18,392.85 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080021 6/8/2562

130 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 2,986.00 นายอุดม แก่นสา 2,986.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080029 7/8/2562

131 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง 192.60 192.60 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีศิลปการพิมพ์ 192.60 ร้านศรีศิลปการพิมพ์ 192.60 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080030 7/8/2562

132 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานห้องอ่านหนังสือ
 และงานโสตทัศนศึกษา

7,207.82 7,207.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
7,207.82

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
7,207.82

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080042 8/8/2562

133 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมสายสัญญาณใยแก้วน าแสง
ระหว่างอาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ กับอาคาร
หอพักคณะพยาบาลศาสตร์

62,009.71 62,009.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี. ซิสเต็มส์ เทค จ ากัด 
62,009.71

บริษัท เอ.พี. ซิสเต็มส์ เทค จ ากัด 
62,009.71

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080045 8/8/2562

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

134 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
3,500.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
3,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080041 8/8/2562

135 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาระบบไม้ก้ัน
รถยนต์

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ที.ที.เอ็น เซอร์วิส
 5,350.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ที.ที.เอ็น เซอร์วิส
 5,350.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080070 9/8/2562

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

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
6,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080071 9/8/2562

137 อนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 3,293.97 3,293.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,293.97

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,293.97

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080068 9/8/2562

138 ขออนุมัติซ้ือผ้า 4,405.00 4,405.00 เฉพาะเจาะจง ณ. แฟช่ัน 4,395.00 ณ. แฟช่ัน 4,395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080078 13/8/2562

139 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
244.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
244.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080080 13/8/2562

140 ขออนุมัติซ้ือหินตกแต่งแจกัน 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ชิโนทัยค้าวัสดุ  120.00 ชิโนทัยค้าวัสดุ  120.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080079 13/8/2562

141 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 998.01 998.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
998.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
998.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080082 13/8/2562

142 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาตู้ท าน้ าเย็น 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนุ่ยเคร่ืองเย็น 2,000.00 ร้านหนุ่ยเคร่ืองเย็น 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080081 13/8/2562

143 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้และโฟมจัดดอกไม้ 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีฟลอรีส 10,020.00 ร้านชลบุรีฟลอรีส 10,020.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080077 13/8/2562

144 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจัดกิจกรรม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน 2,000.00 ร้านจานชามบางแสน 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080100 14/8/2562

145 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ในการสาธิตและฝึกปฏิบัติ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด 500.00 บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080095 14/8/2562

146 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าคู่มือประกอบการอบรม 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย โคตรศรีเมือง 12,000.00 นายค าสวย โคตรศรีเมือง 12,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080105 14/8/2562

147 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าวุฒิบัตร 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย โคตรศรีเมือง 2,400.00 นายค าสวย โคตรศรีเมือง 2,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080098 14/8/2562

148 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 5,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080111 15/8/2562

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

149 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,500.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080106 15/8/2562

150 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 700.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080109 15/8/2562

151 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 1,015.00 1,015.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,015.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,015.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080110 15/8/2562

152 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,495.00 นายอุดม แก่นสา 3,495.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080108 15/8/2562

153 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
48,380.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
48,380.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080107 15/8/2562

154 ขออนุมัติจ้างท าวัสดุส านักงานท ากิจกรรมกลุ่มย่อย 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีช สต๊ิกเกอร์ 5,000.00 ร้านบีช สต๊ิกเกอร์ 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080112 15/8/2562

155 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีช สต๊ิกเกอร์ 700.00 ร้านบีช สต๊ิกเกอร์ 700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080113 15/8/2562

156 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 600.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080131 16/8/2562

157 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 549.00 549.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
549.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
549.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080129 16/8/2562

158 ขออนุมัติจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 4,000.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 4,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080128 16/8/2562

159 ขออนุมัติซ้ือผ้า 285.00 285.00 เฉพาะเจาะจง ณ. แฟช่ัน 285.00 ณ. แฟช่ัน 285.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080135 19/8/2562

160 ขออนุมัติซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์และกรอบรูป 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธงอารีรัตน์ 3,600.00 ร้านธงอารีรัตน์ 3,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080136 19/8/2562

161 จ้างตรวจสุขภาพ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นพ.เกรียงศักด์ิ ทองชัยประสิทธ์ิ 
2,500.00

นพ.เกรียงศักด์ิ ทองชัยประสิทธ์ิ 
2,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080134 19/8/2562

162 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
500.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080153 20/8/2562

163 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานท่ี 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบรรณฑวรรณ แคชชาเนียน 
2,000.00

นางบรรณฑวรรณ แคชชาเนียน 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080152 20/8/2562

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

164 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
2,500.00

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
2,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080151 20/8/2562

165 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,461.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,461.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080155 21/8/2562

166 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00 ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080157 21/8/2562

167 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ 13,556.90 13,556.90 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 13,556.90 ส.อารยยางยนต์ 13,556.90 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080156 21/8/2562

168 ขออนุมัติซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ กรวยน้ าด่ืม และ
กระดาษเช็ดมือ

66,390.83 66,390.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 66,390.83 บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 66,390.83 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080158 21/8/2562

169 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 88,926.50 88,926.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
88,926.50

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
88,926.50

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080168 22/8/2562

170 ขออนุมัติเช่าชุดส าหรับการแสดง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะโชค ลีลอย 5,000.00 นายชนะโชค ลีลอย 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080165 22/8/2562

171 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00 บางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080167 22/8/2562

172 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,811.00 นายอุดม แก่นสา 3,811.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080164 22/8/2562

173 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 53,105.00 53,105.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค 53,105.00 ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค 53,105.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080179 23/8/2562

174 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ 8,538.60 8,538.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 8,538.60

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 8,538.60

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080186 23/8/2562

175 ขออนุมัติซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนินจา เฟรม 3,000.00 ร้านนินจา เฟรม 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080182 23/8/2562

176 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ 29,723.53 29,723.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 29,723.53

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 29,723.53

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080175 23/8/2562

177 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 920.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 920.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080190 26/8/2562

178 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,787.00 2,787.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 2,727.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 2,727.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080187 26/8/2562

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

179 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 580.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 580.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080191 26/8/2562

180 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ 6,045.50 6,045.50 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 6,045.50 ส.อารยยางยนต์ 6,045.50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080188 26/8/2562

181 ขออนุมัติซ้ือนาฬิกาดิจิตอล 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.พี 22,500.00 ร้าน ที.เค.พี 22,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080189 26/8/2562

182 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
35,310.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
35,310.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080195 26/8/2562

183 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 135.00 135.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 135.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 135.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080201 27/8/2562

184 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080204 27/8/2562

185 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 325.00 325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
325.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
325.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080200 27/8/2562

186 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 6,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080206 27/8/2562

187 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,831.00 นายอุดม แก่นสา 3,831.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080203 27/8/2562

188 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080202 27/8/2562

189 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080210 28/8/2562

190 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080213 28/8/2562

191 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
54,500.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
54,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080211 28/8/2562

192 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080222 29/8/2562

193 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
1,000.00

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080225 29/8/2562

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

194 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 9,623.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 9,623.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080227 29/8/2562

195 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
140.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
140.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080234 30/8/2562

196 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080235 30/8/2562

197 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080236 30/8/2562

198 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080237 30/8/2562

199 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 580.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 580.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080238 30/8/2562

200 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 460.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 460.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง PR0400062080233 30/8/2562

201 ขอจ้างท าป้ายช่ือ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  ศุภฤทธ์ิ นางวนิดา  ศุภฤทธ์ิ มีความช านาญในการท าป้ายพลาสติก PR0500062080007 2/8/2562

202 ขอซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 13,396.40 13,396.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีการบริการท่ีดี PO0500062080006 8/8/2562

203 ขอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาว 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธชาดล ภัทรวิไลโชค นายธชาดล ภัทรวิไลโชค มีการบริการท่ีดี งานมีคุณภาพ PR0500062080012 2/8/2562

204 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.พารากอน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.พารากอน มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PO0500062080004 8/8/2562

205 ขอซ้ือวัสดุไฟฟ้า-วัสดุประปา จ านวน 13 รายการ 79,194.98 79,194.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ ากัด

มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PO0500062080003 6/8/2562

206 ขอซ้ือวัสดุเข้าสต๊อก 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062080008 2/8/2562

207 ขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ 9,825.81 9,825.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ ากัด

มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062080009 2/8/2562

208 ขอซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดประชาสัมพันธ์ 4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062080006 2/8/2562

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

209 จ้างท าตรายาง จ านวน 47 อัน 2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีความเช่ียวชาญในการท าตรายาง PR0500062080046 7/8/2562

210 ขอซ้ือไส้ปากกา จ านวน 10 อัน 220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062080045 7/8/2562

211 งานจ้างซ่อมมอเตอร์ป๊ัมน้ า 20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีการบริการท่ีดี PO0500062080010 8/8/2562

212 ขอซ้ือม่านปรับแสงแบบใบทึบแสง 10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PO0500062080007 8/8/2562

213 งานจ้างผ่าฝ้าเสริมกริวช่องลมกลับ ขนาด 60x230 ซม. 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีการบริการท่ีดี PO0500062080011 8/8/2562

214 งานจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องเรียน 51,574.00 51,574.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีการบริการท่ีดี PO0500062080009 8/8/2562

215 งานจ้างร้ือถอนเค่ืองปรับอากาศและติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศห้อง QS2-603 และ 604

43,602.50 43,602.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีการบริการท่ีดี PO0500062080012 8/8/2562

216 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062080077 13/8/2562

217 งานซ่อมแซมห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร (QS2-212) 40,613.99 40,613.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
มาเกตต้ิง จ ากัด

บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
มาเกตต้ิง จ ากัด

มีการบริการท่ีดี PO0500062080013 13/8/2562

218 งานซ่อมแซมห้องน้ าในห้องคณบดี 39,446.62 39,446.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
มาเกตต้ิง จ ากัด

บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
มาเกตต้ิง จ ากัด

มีการบริการท่ีดี PO0500062080014 13/8/2562

219 ขอซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องเรียน 62,220.50 62,220.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีการบริการท่ีดี PO0500062080015 21/8/2562

220 ขอซ้ือผ้ากันแสง 23 ชุด 26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PO0500062080016 22/8/2562

221 ขอซ้ือกระจกโต๊ะ 1 แผ่น 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ์ การช่าง ธีรพงศ์ การช่าง มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062080111 21/8/2562

222 จ้างท าสต๊ิกเกอร์, ป้ายพลาสติก, ตัวอักษร 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ มีความช านาญในการท าป้ายพลาสติก PR0500062080109 21/8/2562

223 ขอจ้างท าตรายาง 6 อัน 410.00 410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีความเช่ียวชาญในการท าตรายาง PR0500062080110 21/8/2562

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

224 ขอซ้ือวัสดุเข้าสต๊อก จ านวน 14 รายการ 9,995.00 9,995.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062080106 21/8/2562

225 ขอซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062080115 22/8/2562

226 ขออนุมัติจัดซ้ือ แผ่นน้ าหนัก จ านวน 2 รายการ 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จ ากัด บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062070122 1/8/2562

227 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา - บริษัท เอ็มเอฟอีซี จ ากัด(มหาชน) จ านวน 2 
คัน ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080002 1/8/2562

228 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุแลป (เกลือ , น้ าส้ม , น้ ามันถ่ัว
เหลือง ฯลฯ) จ านวน 15 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

9,848.00 9,848.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080004 1/8/2562

229 ขออนุมัติจัดซ้ือกล่องกดสบู่เหลว  1 ช่อง รุ่น MS-105 /
310 ml

18,750.00 18,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080001 2/8/2562

230 ขออนุมัติจัดซ้ือ (ดอกเจาะน าศูนย์, ดอกสวาน, ใบเล่ือย
ตัดเหล็ก ฯลฯ) จ านวน 26 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

80,855.62 80,855.62 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080003 2/8/2562

231 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080002 2/8/2562

232 ขออนุมัติจัดซ้ือ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอสการแนบ)

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหลีจุ้งเฮง ร้านหลีจุ้งเฮง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080007 2/8/2562

233 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานดังเอกสารแนบ 41,597.00 41,597.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080004 5/8/2562

234 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนเบญจมราช
รังสฤษฎ์ิ 2 จ.ฉะเชิงเทรา ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080020 7/8/2562

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

235 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 
เคร่ือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

40,339.00 40,339.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080006 8/8/2562

236 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุบอร์ดขยายพอร์ต iKB-1 อินพุต
เอาต์พุตอเนกประสงค์ผ่านบัส I2C คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ 
จ ากัด

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080028 8/8/2562

237 เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 76 
รายการ ดังเอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

47,005.00 47,005.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เทคนิค อีเล็คทรอนิคส์ ร้าน เทคนิค อีเล็คทรอนิคส์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080005 8/8/2562

238 เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างตรายางจ านวนรวม1รายการ ดัง
เอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080026 8/8/2562

239 ขออนุมัติจัดซ้ือ LOGITECH OPTICAL MOUSE USB 
M 100R จ านวน 1 รายการ (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)

1,337.50 1,337.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จ ากัด บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080032 8/8/2562

240 ขออนุมัติจัดจ้างท าพานบายศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวต๋ิว จันทร์หนู นางสาวต๋ิว จันทร์หนู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080030 8/8/2562

241 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ ULtra Fire 18650 4200 mAh 
Li-ion Rechargeable Battery และอ่ืนๆ จ านวน 13 
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

7,616.00 7,616.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ จอดสันเทียะ นายอ านาจ จอดสันเทียะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080029 8/8/2562

242 ขออนุมัติจัดจ้างงานย้ายและติดต้ังชุดแขวนจอรับภาพ
โปรเจคเตอร์ห้องประชุมช้ัน 2

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ์ คงจีบ นายฐานุพงศ์ คงจีบ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062060119 9/8/2562

243 ชออนุมัติจัดซ้ือ ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ FUJI 
XEROX รุ่น  FUJI XEROX DP  M355DF จ านวน 1 
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080008 9/8/2562

244 ขออนุมัติจ้างเดินสายสัญญาณ HDMI เข้าระบบพร้อม
อุปกรณ์ (เพ่ิมเติม) จ านวน 1 งาน (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080044 9/8/2562

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

245 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 18 รายการ ซองแอลคิว, 
แฟ้ม 2 ห่วง, ซองเอกสาร, ถ่านกระดุมลิเธ่ียม, ถ่านอัล
คาไลน์ AA, ถ่านอัลคาไลน์ AAA, ถุงมือพลาสติก ฯลฯ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

6,528.14 6,528.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080043 9/8/2562

246 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 6 กล่อง คือ CE85A 5
 กล่อง และ Q2612A 1 กล่อง

16,260.00 16,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080007 9/8/2562

247 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ Starch from corn ''
Sigma-Aldrich'' 2KG ,วัสดุ Aluminum oxide, 
NanoArc, AL-0405, 99% ''Alfa Aesar''500G คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

15,953.70 15,953.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080009 13/8/2562

248 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา - บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน
 2 คัน ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080064 13/8/2562

249 ขออนุมัติจัดซ้ือ โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ 41,400.00 41,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080010 13/8/2562

250 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุไส้กรอง เซรามิคอ้วน ขนาด 2.5 น้ิว
 /Aquatek/ขนาด 7.5x2.6 cm  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,123.50 1,123.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟูลฟิล แอนด์ ซัพพลาย 
ส านักงานใหญ่

หจก.ฟูลฟิล แอนด์ ซัพพลาย 
ส านักงานใหญ่

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080065 13/8/2562

251 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา PUMA PA 
ขนด 0.5 แรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ์ คงจีบ นายฐานุพงศ์ คงจีบ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080067 13/8/2562

252 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 5,248 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

1,994.24 1,994.24 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080075 14/8/2562

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

253 ขออนุมัติจัดซ้ือ 8A Red Dry Magnetic Powder, 
SKD-52 จ านวน 2 รายการ (รายละเอียดดังเอสการแนบ)

12,330.00 12,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุ๊ป จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080012 14/8/2562

254 เพ่ือจัดจ้างค่าซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียง จ านวยรวม 1 
รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ สแควร์ จ ากัด บริษัท เอ สแควร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080080 15/8/2562

255 เพ่ือจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน1รายการ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

19,998.30 19,998.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080013 15/8/2562

256 เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างค่าท าสีตู้ล็อคเกอร์ใหม่ 1 รายการ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ์ คงจีบ นายฐานุพงศ์ คงจีบ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080083 15/8/2562

257 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุช่าง 18 รายการ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

8,290.00 8,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080082 15/8/2562

258 ค่าถ่ายเอกสาร รายละเอียดตามใบเสนอราคา 1,048.80 1,048.80 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080096 16/8/2562

259 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 2,767.54 2,767.54 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080105 19/8/2562

260 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุคิวเวตพลาสติกท าจากพลาสติก
ขนาดบรรจุ 2.54 มิล,Petri disg 15x100 Stainless 
spatula No18,Washing Bottel 250m คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

2,210.62 2,210.62 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค
 เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค
 เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080110 20/8/2562

261 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 10,250 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

3,895.00 3,895.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080108 20/8/2562

262 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 2 รายการ คือ โพสต์-อิท แฟล็กซ์ 
และตลับหมึกน้ าเงิน รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดซ้ือ

1,176.00 1,176.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด บริษัท บีทูเอส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080116 21/8/2562

263 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 1 รายการ 
(แสดงดังเอกสารแนบ)

3,633.94 3,633.94 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080115 21/8/2562

264 ขออนุมัติจัดซ้ือ Toner HP LaserJet CP2025, Toner
 HP for LaserJet 1160/1320 จ านวน 4 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

19,789.65 19,789.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080014 21/8/2562

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

265 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเเผ่นไม่้อัด, เมนเบรกเกอร์ , เบรก
เกอร์ลูกย่อย  และอ่ืนๆ 48รายการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

41,028.00 41,028.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน์ ภูษา นายอภิวัฒน์ ภูษา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080016 22/8/2562

266 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเเซมเคร่ืองปรับอากาศ 12 รายการ
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

45,528.50 45,528.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080015 22/8/2562

267 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 11 รายการ (ซองเอกสาร
น้ าตาล, รางปล๊ักไฟมอก.,ตรายางวันท่ี, กล่องพลาสติก
อเนกประสงค์, กระดาษเช็ดอุตสาหกรรม ฯลฯ) 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

4,600.99 4,600.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080131 22/8/2562

268 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นPCB แผ่นอะคริลิค และอ่ืนๆ11
รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

6,560.00 6,560.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ จอดสันเทียะ นายอ านาจ จอดสันเทียะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080129 22/8/2562

269 ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร จ านวน1รายการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

660.82 660.82 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080127 22/8/2562

270 ขออนุมัติจัดจ้างค่าซ่อมกุญแจประตู ตู้เหล็ก มือจับ
ประตูและอ่ืนๆ4รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080128 22/8/2562

271 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 7 เคร่ือง 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080019 23/8/2562

272 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุใช้ในโครงการจ านวน 6 รายการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

11,425.00 11,425.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080020 23/8/2562

273 ขออนุมัติจัดจ้าง ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

19,581.00 19,581.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080018 23/8/2562

274 ขออนุมัติจัดจ้างท าโปสเตอร์ ขนาด A4, ป้ายสต๊ิกเกอร์
เงินรางวัล, ป้าย X- stand คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธพิชัย หลีหลาย นายยุทธพิชัย หลีหลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080140 23/8/2562

275 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองสแกนน้ิวมือ และโช้
คประตูห้องเรียน ห้อง ME 203 รายละเอียดตามใบ
เสนอราคา

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท์ จ ากัด บริษัท พิลคอนท์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080135 23/8/2562

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

276 ขออนุมัติจัดจ้างท า X stand วัสดุ PP ขนาด 160x60 
ซม. จ านวน 2 แผ่น,แผ่นป้ายรางวัลฟิวเจอร์บอร์ด(80 x
 80 ซม.) จ านวน 5 อัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เค ดีไซน์ ร้าน เจ.เค ดีไซน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080141 23/8/2562

277 ค่าจ้างเหมารถตู้ ไป-กลับจ านวน 1 วัน จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ถึง  บริษัท มิตซูบิชิ
 อีเล็คทริค แฟคทอร่ี ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
กทม. ในวันท่ี  30 ส.ค. 2562

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080143 26/8/2562

278 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ TCR5000 infrared reflectance 
sensor module tracing sensor tracing module 
(โมดูลแทร็คเส้น) จ านวน 2 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ จอดสันเทียะ นายอ านาจ จอดสันเทียะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080151 26/8/2562

279 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 6,617 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

2,514.46 2,514.46 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080153 26/8/2562

280 ขออนุมัติจัดซ้ือ ลูกบิดประตูห้องน้ า จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080150 26/8/2562

281 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นิยมญาติ นายอนุชา นิยมญาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080146 26/8/2562

282 ขออนุมัติจัดจ้างท าไวนิล ขนาด 200x360 cm. 
Uschool-2019-Backdrop , ไวนิล ขนาด 200x80 
cm. Uschool-2019-Banner และอ่ืนๆ ท้ังหมด 
จ านวน 5 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง ต้นบุญการพิมพ์ ต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080152 26/8/2562

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

283 ขออนุมัติจัดจ้าง ซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง CNC
 (Machine Center) หมายเลขครุภัณฑ์ 
3417-001-0001-1/38 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โมเดิร์น เวิร์คส 
แอนด์ ซีเอ็นซี เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โมเดิร์น เวิร์คส 
แอนด์ ซีเอ็นซี เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080022 27/8/2562

284 ขออนุมัติจัดซ้ือ แบตเตอร่ี Notebook Dell Latitude 
7480 จ านวน 1 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080161 27/8/2562

285 ค้าจ้างเหมารถตู้ ไป-กลับ จ านวน 2 คัน จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ถึง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จ.
นครปฐม ในวันท่ี 29-30 ส.ค. 2562

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080159 27/8/2562

286 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์คณะฯ เปล่ียนประเก็น
ฝาครอบวาล์ว,เปล่ียนหม้อน้ า,เปล่ียนสายพานเคร่ือง 
ฯลฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

23,608.48 23,608.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080023 28/8/2562

287 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ gn-1450 จ านวน 50 แพ็ค 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062080160 28/8/2562

288 ขออนุมัติจัดจ้างจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน BASIC PLC
 GX WORKS2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเลคทริค แฟคทอร่ี 
ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท มิตซูบิชิ อีเลคทริค แฟคทอร่ี 
ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062080024 30/8/2562

289 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 รายการ 7,550.00 7,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 7,550.00 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคาท่ีตกลงฯ 7,550.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062080001 1/8/2019

290 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 86 ถัง 3,010.00 3,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน       ราคาท่ี
เสนอ 3,010.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน         ราคา
ท่ีตกลงฯ 3,010.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062080002 2/8/2019

291 ค่าใช้บริการระบบส่ง SMS  จ านวน 1 รายการ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วันม๊อบบ้ี จ ากัด        ราคาท่ี
เสนอ 10,700.00 บาท

บริษัท วันม๊อบบ้ี จ ากัด        ราคาท่ี
ตกลงฯ 10,700.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062080002 22/8/2019

292 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
7 เคร่ือง

8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค                ราคาท่ี
เสนอ 8,132.00 บาท

นิวทาวน์ เทคนิค                ราคาท่ี
ตกลงฯ 8,132.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062080027 23/8/2019

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

293 จัดจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ส านักคอมพิวเตอร์
  จ านวน ๑ งาน หมายเลขครุภัณฑ์ 
560600101000001

29,639.00 29,639.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด์     ซัพ
พลาย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 29,639.00
 บาท

บริษัท นาย เทคนิค แอนด์     ซัพ
พลาย จ ากัด ราคาท่ีตกลงฯ 
29,639.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062080004 27/8/2019

294 จัดซ้ือ LIGHTNING TO VGA Adapter  จ านวน 1 ช้ิน 1,590.00 1,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 1,590.00 บาท

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงฯ 1,590.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062080029 27/8/2019

295 จัดซ้ือหลอดไฟ LED 9W Cool daylight จ านวน 20  
หลอด

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง สะสม                            ราคาท่ี
เสนอ 2,400.00 บาท

สะสม                            ราคาท่ี
ตกลงฯ 2,400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062080030 27/8/2019

296 จัดจ้างซ่อมแซมระบบควบคุมการประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ จ านวน 1 ระบบ

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ากัด   
ราคาท่ีเสนอ 32,000.00 บาท

 บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จ ากัด    
ราคาท่ีตกลงฯ 32,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062080005 28/8/2019

297 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 12.56 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. วงศ์ทรายทอง            ราคาท่ี
เสนอ 400.00 บาท

หจก. วงศ์ทรายทอง              ราคา
ท่ีตกลงฯ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062080036 29/8/2019

298 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ CF280XC HP 80X Black Toner For
 Pro 400 M401d/M401dn จ านวน 1 กล่อง

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 7,200.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงฯ 7,200.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062080035 29/8/2019

299 จัดจ้างซ่อมระบบเปิดปิดประตูด้วยบัตร จ านวน 2 ชุด 19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค               ราคาท่ี
เสนอ 19,902.00 บาท

นิวทาวน์ เทคนิค               ราคาท่ี
เสนอ 19,902.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062080008 30/8/2019

300 จ้ดจ้างบ ารุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า อาคาร KB จ านวน 1 งาน 12,626.00 12,626.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด์     ซัพ
พลาย จ ากัด                ราคาท่ี
เสนอ 12,626.00 บาท

บริษัท นาย เทคนิค แอนด์     ซัพ
พลาย จ ากัด                ราคาท่ี
เสนอ 12,626.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062080007 30/8/2019

301 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงวีเพาเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 14 
ลิตร

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080007 1/8/2019

302 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์M 130 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080011 2/8/2019

303 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080012 2/8/2019

304 จ้างเปล่ียนตู้แอร์หน้า-หลังรถตู้ทะเบียน นค 7341 ชบ. 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผล อะไหล่ ร้านเจริญผล อะไหล่ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080013 2/8/2019

305 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080014 5/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

306 ค่าเช่าโทรทัศน์สี 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ คงทอง นายสมศักด์ิ คงทอง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080051 6/8/2019

307 จ้างถ่ายเอกสาร 50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080021 6/8/2019

308 จ้างถ่ายเอกสาร 166.00 166.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080033 6/8/2019

309 จ้างถ่ายเอกสาร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080034 6/8/2019

310 จ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080047 6/8/2019

311 จ้างถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080043 6/8/2019

312 จ้างถ่ายเอกสาร 4,440.00 4,440.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080018 6/8/2019

313 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมิน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080078 6/8/2019

314 จ้างถ่่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080053 6/8/2019

315 จ้างท ากระเป๋าผ้า 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ยูเน่ียนสตาร์ ยูเน่ียนสตาร์ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080075 6/8/2019

316 จ้างท าคู่มือ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาจากท้องตลาด PR1300062080070 6/8/2019

317 จ้างท าป้าย 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาจากท้องตลาด PR1300062080042 6/8/2019

318 จ้างท าป้าย 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาจากท้องตลาด PR1300062080031 6/8/2019

319 จ้างท าป้ายไวนิล 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาจากท้องตลาด PR1300062080079 6/8/2019

320 จ้างท าป้ายไวนิล 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาจากท้องตลาด PR1300062080066 6/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

321 จ้างท าป้ายไวนิล 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาจากท้องตลาด PR1300062080050 6/8/2019

322 จ้างท าสรุปแบบสอบถาม 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาจากท้องตลาด PR1300062080063 6/8/2019

323 จ้างท าแผ่นพับ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาจากท้องตลาด PR1300062080049 6/8/2019

324 จ้างท าแผ่นพับ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาจากท้องตลาด PR1300062080060 6/8/2019

325 จ้างท าแผ่นพับ 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข ราคาจากท้องตลาด PR1300062080076 6/8/2019

326 จ้างท าแผ่นพับ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข ราคาจากท้องตลาด PR1300062080065 6/8/2019

327 จ้างท าโปสเตอร์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาจากท้องตลาด PR1300062080068 6/8/2019

328 จ้างท าโปสเตอร์ 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาจากท้องตลาด PR1300062080059 6/8/2019

329 จ้างท าโปสเตอร์พร้อมติดต้ัง 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาจากท้องตลาด PR1300062080017 6/8/2019

330 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080080 6/8/2019

331 จ้างเหมาประกอบอาหาร 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนวรรณ พุฒซ้อน นางสาวกาญจนวรรณ พุฒซ้อน ราคาจากท้องตลาด PR1300062080048 6/8/2019

332 ซ้ือกระดาษการ์ด 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080022 6/8/2019

333 ซ้ือรองเท้าเพ่ือสุขภาพจ านวน 8 คู่ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญHEALTH SHOE ห้างหุ้นส่วนสามัญHEALTH SHOE ราคาจากท้องตลาด PR1300062080019 6/8/2019

334 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080040 6/8/2019

335 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080032 6/8/2019

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

336 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080041 6/8/2019

337 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080057 6/8/2019

338 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080055 6/8/2019

339 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 987.00 987.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080056 6/8/2019

340 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080077 6/8/2019

341 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 1,894.00 1,894.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080023 6/8/2019

342 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080044 6/8/2019

343 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 2,875.00 2,875.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080074 6/8/2019

344 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080027 6/8/2019

345 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 2,996.01 2,996.01 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080071 6/8/2019

346 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคาจากท้องตลาด PR1300062080036 6/8/2019

347 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมีชัยการรัชต์จ ากัด บริษัทมีชัยการรัชต์จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080062 6/8/2019

348 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 3,930.00 3,930.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080038 6/8/2019

349 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 4,071.00 4,071.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาจากท้องตลาด PR1300062080024 6/8/2019

350 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 4,334.00 4,334.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080064 6/8/2019

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

351 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ีจ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ีจ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080046 6/8/2019

352 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080025 6/8/2019

353 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 5,280.00 5,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ีจ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ีจ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080061 6/8/2019

354 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 5,390.00 5,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ีจ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ีจ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080045 6/8/2019

355 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 8,008.00 8,008.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ีจ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ีจ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080073 6/8/2019

356 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ทอัพ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท สตาร์ทอัพ ซัพพลาย จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080029 6/8/2019

357 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 8,838.20 8,838.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท เมดดิคอลไซเอนซ์ 
แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัท สมาร์ท เมดดิคอลไซเอนซ์ 
แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด

ราคาจากท้องตลาด PR1300062080030 6/8/2019

358 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ีจ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ีจ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080058 6/8/2019

359 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 10,560.00 10,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาจากท้องตลาด PR1300062080037 6/8/2019

360 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษ ท สตาร์ไลน์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษ ท สตาร์ไลน์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080026 6/8/2019

361 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 11,525.00 11,525.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080039 6/8/2019

362 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัทเก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080035 6/8/2019

363 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080052 6/8/2019

364 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรมจ านวน 7 รายการ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080016 6/8/2019

365 อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม 33,900.00 33,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลาร์จ ฟอร์จูน 18 ร้านลาร์จ ฟอร์จูน 18 ราคาจากท้องตลาด PR1300062080054 6/8/2019

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

366 จ้างท าป้ายไวนิล 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน789 ร้าน789 ราคาจากท้องตลาด PR1300062080081 7/8/2019

367 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 12 เอ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080090 8/8/2019

368 ซ้ือน้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาล้างมือฯ 5,240.00 5,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080089 8/8/2019

369 จ้างเหมาออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่าน
ส่ือออนไลน์

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิษา มีสุข นางสาววรรณวิษา มีสุข ราคาจากท้องตลาด PR1300062080106 13/8/2019

370 จ้างเหมาออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโฆษณานอกสถานท่ี 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิษา มีสุข นางสาววรรณวิษา มีสุข ราคาจากท้องตลาด PR1300062080111 13/8/2019

371 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3 กล่อง 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080104 13/8/2019

372 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 70 แกรม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ราคาจากท้องตลาด PR1300062080112 13/8/2019

373 จ้างเหมาออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่าน
ส่ือออนไลน์

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิษา มีสุข นางสาววรรณวิษา มีสุข ราคาจากท้องตลาด PR1300062080107 13/8/2019

374 จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์และเคร่ืองหมายการค้า 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนวรรณ พุฒซ้อน นางสาวกาญจนวรรณ พุฒซ้อน ราคาจากท้องตลาด PR1300062080110 13/8/2019

375 จ้างเหมาบริการรถยนต์รถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080115 14/8/2019

376 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080117 14/8/2019

377 จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์และเคร่ืองหมายการค้า 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนวรรณ พุฒซ้อน นางสาวกาญจนวรรณ พุฒซ้อน ราคาจากท้องตลาด PR1300062080114 14/8/2019

378 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080130 16/8/2019

379 ซ้ือกระดาษเช็ดมือสก๊อตต์ ถุงขยะด า 7,864.50 7,864.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

ราคาจากท้องตลาด PR1300062080137 19/8/2019

380 ซ้ือกระดาษช าระคิมซอฟท์ น้ ายาดันฝุ่น 6,660.75 6,660.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

ราคาจากท้องตลาด PR1300062080136 19/8/2019

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

381 จ้างเหมาอ่านบทความจ านวน 5 รายการ 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา จิตต์เรืองรอง นางสาวขนิษฐา จิตต์เรืองรอง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080134 19/8/2019

382 จ้างเหมาจัดท าบรรจุภัณฑ์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิษา มีสุข นางสาววรรณวิษา มีสุข ราคาจากท้องตลาด PR1300062080132 19/8/2019

383 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังส์ช่ันขาว-ด า HP 
Multifunction M130 จ านวน 1 เคร่ือง

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080133 19/8/2019

384 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 10,160.00 10,160.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาจากท้องตลาด PR1300062080131 19/8/2019

385 จ้างท าตรายางหมึกในตัวจ านวน 1 อัน 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080135 19/8/2019

386 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300062080138 19/8/2019

387 จ้างเหมาบริการรถยนต์รถตู้ปรับอากาศ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080154 26/8/2019

388 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080159 28/8/2019

389 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300062080169 30/8/2019

390 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถเดินเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080005 1/8/2019

391 ขออนุมัติโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (คร้ังท่ี 5) 
ประจ าปี พ.ศ.2562

16,080.00 12,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์, อาสรมัย 
บรรจุทิพย์, บริษัท สยามแม็คโคร
จ ากัด, นางสาวอ านวย อินทร์เถ่ือน, 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
 PP Sign Maker&Solution} Shoot 
me digital

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์, อาสรมัย 
บรรจุทิพย์, บริษัท สยามแม็คโคร
จ ากัด, นางสาวอ านวย อินทร์เถ่ือน, 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
 PP SignMaker&Solution} Shoot 
me digital

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080007 6/8/2019

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

392 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 255.00 255.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080008 6/8/2019

393 ค่าจัดท าเอกสาร โครงการโฮมรูมเพ่ือการแนะน า
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิ
สติกส์ ปีการศึกษา 2562 วันท่ี 17 ส.ค.62

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สดใส ก๊อปป้ี ร้าน สดใส ก๊อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080030 9/8/2019

394 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ิน 16,240.46 16,240.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080031 13/8/2019

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

PR1600062080035 15/8/2019

396 ขออนุมัติซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ี 38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080040 16/8/2019

397 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 77,700.00 77,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080042 16/8/2019

398 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองสแกนน้ิวมือ 9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080041 16/8/2019

399 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 2 รายการ 70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทยจ ากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทยจ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080039 16/8/2019

400 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี2

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080043 16/8/2019

401 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 2 รายการ 40.00 40.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080050 19/8/2019

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

402 ขออนุมัติซ้ือถ่าน 2A 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080048 19/8/2019

403 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้าปูโต๊ะ 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง สีหาดี ซัก อบ รีด สีหาดี ซัก อบ รีด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080047 19/8/2019

404 ขออนุมัติค่าบริการซ่อมเคร่ืองตู้น้ าเย็น 5 ก๊อก 1,016.50 1,016.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080046 19/8/2019

405 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 11 รายการ 3,507.00 3,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080049 19/8/2019

406 โครงการเข้าร่วม Sci-tech BUU Game ประจ าปี
การศึกษา 2562 วันท่ี 25 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ.
2562

6,060.00 6,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาเทนนิส แบ
ตมินตัน และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุมาลี
 มิวสิค แอนด์

ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาเทนนิส แบ
ตมินตัน และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุมาลี
 มิวสิค แอนด์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080051 20/8/2019

407 โครงการเข้าร่วม Sci-tech BUU Game ประจ าปีกา่
ศึกษา 2562 วันท่ี 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 ( อุปกรณ์ปฐม
พยาบาล)

3,500.00       1,603.00 เฉพาะเจาะจง บันดาลย้ิม ฟาร์มาซี บันดาลย้ิม ฟาร์มาซี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080069 20/8/2019

408 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน 10 รายการ 15,878.80 15,878.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนรัตน์พัฒนา 
(2541)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนรัตน์พัฒนา 
(2541)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080055 21/8/2019

409 ขออนุมัติค่าออกแบบและจัดพิมพ์วารสารวิชาการบูร
พาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080053 21/8/2019

410 ขออนุมัติค่าจ้างท าเอกสารและเข้าเล่ม 538.00 538.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พร้ินท์ช็อป เอส.พี.พร้ินท์ช็อป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080054 21/8/2019

411 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาแก้ไขระบบไฟช้ัน 8 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080065 22/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

412 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถชาเล้ง 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080087 28/8/2019

413 ขออนุมัติโครงการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานคร้ังท่ี 2

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ViewDee Relax & Restaurant ViewDee Relax & Restaurant มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080079 28/8/2019

434 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 42 เล่ม/ชุด โครงการ
บริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รุ่นท่ี 1 (4สค62)

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PW620381 1/8/2019

435 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 คัน รับ-ส่ง วิทยากร 
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รุ่นท่ี 1 
(4สค62)

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์พันธ์ุ วุฒิปัญญารัตนกุล นายพงศ์พันธ์ุ วุฒิปัญญารัตนกุล มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PW620382 1/8/2019

436 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส 23 ถัง ส าหรับบริการภายใน
อาคาร บริการผู้มาติดต่อราชการ คณะการจัดการและ
การท่องเท่ียว

805.00 805.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080015 5/8/2019

437 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 1 คัน 
เดินทางไปศึกษาดูงาน โรงแรม-FB/BQ/HK (กทม.-Set
 Menu) สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (9สค
62)

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรกวรรษ ไพทูรย์ นายกรกวรรษ ไพทูรย์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080013 5/8/2019

438 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ 9 รายการ
 ส าหรับประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ โครงการงานวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะการจัดการและการท่องเท่ียว 
ประจ าปี 2562(8สค62)

630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนะโม ดอกไม้สด (โม) ร้านนะโม ดอกไม้สด (โม) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080025 6/8/2019

439 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองไทยธรรมและสังฆทาน จ านวน 9 ชุด
 ส าหรับถวายแด่พระภิกษุ โครงการงานวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะการจัดการและการท่องเท่ียว ประจ าปี 
2562(8สค62)

3,591.00 3,591.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
(สาขาชลบุรี)

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
(สาขาชลบุรี)

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080024 6/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

440 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการป้องกันก าจัดสัตว์พาหะ (หนู) 
ภายในและภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการ
จัดการและการท่องเท่ียว

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080034 13/8/2019

441 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับใช้ใน
รถจักรยานยนต์ราชการ ทะเบียน 1 กช 637 ของคณะ
การจัดการและการท่องเท่ียว

90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080036 13/8/2019

442 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 16 กล่อง ใช้ในงาน
เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก

36,720.00 36,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวินเพาเวอร์ ซัพพลาย ร้านวินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080035 13/8/2019

443 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส 28 ถัง ส าหรับให้บริการผู้มา
ติดต่อราชการ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการ
จัดการและการท่องเท่ียว

980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080041 15/8/2019

444 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ ส าหรับใช้ในงาน
เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก คณะการจัดการ
และการท่องเท่ียว

11,426.51 11,426.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080042 15/8/2019

445 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 1 ช้ิน (โถเบญจรงค์) ส าหรับใช้
ในโครงการผู้ประกอบการพบนิสิต (Roadshow) 
(29สค62)

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ (มหาวิทยาลัยบูรพา) ร้านค้าสวัสดิการ (มหาวิทยาลัยบูรพา) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080066 21/8/2019

446 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 1คัน 3 วัน 
โครงการทัศนศึกษาเส้นทางพระบรมมหาราชวัง วัดใน
กรุงเทพมหานครและอยุธยา (28-30สค62)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูริตา ทราเวล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูริตา ทราเวล มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080065 21/8/2019

447 ขออนุมัติซ้ือหนังสือประกอบการเรียนการสอน 6 
รายวิชา รวมจ านวน 84 เล่ม ส าหรับบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต MBA

49,430.05 49,430.05 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080076 23/8/2019

448 ขออนุมัติซ้ือสิทธ์ิในการเข้าใช้งาน (โปรแกรม 
Amadeus) เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
กับนิสิตสาขาการท่องเท่ียวและโรงแรม โครงการ
ปรับปรุง IT Program ด้านการท่องเท่ียว(สค62-กค63)

10,432.50 10,432.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย
 จ ากัด

บริษัท ไทยอะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย
 จ ากัด

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080073 23/8/2019

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

449 ขออนุมัติซ้ือหนังสือประกอบการเรียนการสอน 2 
รายวิชา รวมจ านวน 30 เล่ม ส าหรับหลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิตMacc

24,750.00 24,750.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080074 23/8/2019

450 ขออนุมัติซ้ือหนังสือประกอบการเรียนการสอน 1 
รายวิชา จ านวน15เล่ม ส าหรับหลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิตMacc

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080075 23/8/2019

451 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง 3 อัน ส าหรับใช้ในการ
ประทับตราเอกสารของทางราชการ

260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080095 26/8/2019

452 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 1 คัน เดินทางนิเทศงาน
นิสิตสหกิจศึกษา สาขาการตลาด (5กย62)

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080103 28/8/2019

453 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 1 คัน เดินทางไปนิเทศ
งานนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ HR (10กย62)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080097 28/8/2019

454 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส 21 ถัง ส าหรับให้บริการผู้มา
ติดต่อราชการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการ
จัดการและการท่องเท่ียว

735.00 735.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080101 28/8/2019

455 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 1 คัน เดินทางนิเทศงาน
นิสิตสหกิจศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(12กย62)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR240006208096 28/8/2019

456 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 1 คัน เดินทางนิเทศงาน
นิสิตสหกิจศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(11กย62)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR240006208098 28/8/2019

457 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน 2วัน 
โครงการไหว้ครู โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตรุ่น7 และ
โครงการสัมมนาประเด็น ITM ระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
การจัดการการท่องเท่ียว (10-11กย62)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR240006208099 28/8/2019

458 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน 2วัน 
โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางด้านธุรกิจบริการ 
(24-25กย62)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080100 28/8/2019

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

459 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 1 คัน เดินทางนิเทศงาน
นิสิตสหกิจศึกษา สาขาการตลาด (12กย62)

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080102 28/8/2019

460 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 คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062080109 29/8/2019

461 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือน้ ามันรถรับส่งเอกสาร 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062080001 1/8/2019

462 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมประตูห้องน้ าชาย 909.50 909.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด / 
เสนอราคา 909.50 บาท

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด / 
เสนอราคา 909.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062080004 1/8/2019

463 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซัดรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนสิงหาคม 2562

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062080002 1/8/2019

464 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มการปฏิบัติงาน
ภายในคณะ

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

 ร้านLEEDA COPY/ร้านธีรเดช และ
รุ่งรัตน์ แสงสุข/เสนอราคา 6,811.65
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062080003 1/8/2019

465 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุในการท าลูกประคบสมุนไพร 
โครงการค่ายหมอยาไทย วันท่ี 13 สงิหาคม 2562

9,930.00 9,930.00 เฉพาะเจาะจง นางเสง่ียม  ไม้แป้น   / เสนอราคา 
9,930บาท

นางเสง่ียม  ไม้แป้น   / เสนอราคา 
9,930บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062080009 5/8/2019

466 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท าสเปรย์กันยุง -โครงการ
ค่ายหมอยาไทย วันท่ี 13 สิงหาคม 2562

12,870.00 12,870.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเลง สาทลาลัย, ร้านสัมมาชีพ,
 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด, บริษัท บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์
 จ ากัด   / เสนอราคา 12,870 บาท

นายบรรเลง สาทลาลัย, ร้านสัมมาชีพ,
 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด, บริษัท บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์
 จ ากัด   / เสนอราคา 12,711 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062080010 5/8/2019

467 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าวิจัยการรักษากระดูก
จากหมอพ้ืนบ้าน -โครงการค่ายหมอยาไทย

41,960.00 41,960.00 เฉพาะเจาะจง นางสีนวล โภคสมบัติ / เสนอราคา 
41,960 บาท

นางสีนวล โภคสมบัติ / เสนอราคา 
41,960 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO2700062080001 15/8/2019

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

468 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุงานบ้าน
งานครัว

78,279.98 78,279.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   / 
เสนอราคา 78,279.98 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   / 
เสนอราคา 78,279.98 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO2700062080002 19/8/2019

469 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม-โครงการ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาคณะ วันท่ี 6 กันยายน 
2562

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญ การพิมพ์/เสนอราคา 
1,800 บาท

ร้านต้นบุญ การพิมพ์/เสนอราคา 
1,618.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062080027 26/8/2019

470 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการพาหนะ-โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ วันท่ี 6 กันยายน
 2562

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์ เกษมศรี / เสนอราคา 
3,500 บาท

นายประสงค์ เกษมศรี / เสนอราคา 
3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062080029 26/8/2019

471 ขออนุมัติจ้างและเบิกค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ือง
สูบน้ า หมายเลขครุภัณฑ์ 57040100100011

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง หนุ่มไดนาโม หนุ่มไดนาโม บริการดี มีคุณภาพ รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR2800062080005 6/8/2019

472 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการ Aggie Night 
ประจ าปีการศึกษา 2562

1,312.00 1,312.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน
ตลาดสอวัฒนานคร

ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน
ตลาดสอวัฒนานคร

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062080011 30/8/2019

473 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการค่าย
คอมพิวเตอร์ ตร้ังท่ี 12

9,053.00 9,053.00 เฉพาะเจาะจง ต้นกล้าก๊อปป้ี
ร้านบี.พี. เพ่ือนนีกเรียน 
ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท
.

ต้นกล้าก๊อปป้ี
ร้านบี.พี. เพ่ือนนีกเรียน 
ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท
.

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062080012 2/8/2019

474 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์โครงการ
ค่ายคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 12

55,747.00 55,747.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเจ เทค จ ากัด บริษัท จีเจ เทค จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062080011 2/8/2019

475 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส าหรับการจัดเรียนการ
สอนของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

48,400.00 48,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน .ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062080037 21/8/2019

476 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างวินัยนิสิตประจ าปี 2562

11,540.00 11,540.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ไอทีวัฒนานคร, บ.ศรีกิจเคร่ือง
เขียน, ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท,ร้าน 
บี.พี.เพ่ือนนักเรียน,ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี

ศูนย์ไอทีวัฒนานคร, บ.ศรีกิจเคร่ือง
เขียน, ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท,ร้าน 
บี.พี.เพ่ือนนักเรียน,ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062080040 22/8/2019

477 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนของ
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง ไอ คอมพิวเตอร์ ไอ คอมพิวเตอร์ สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062080039 22/8/2019

478 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
รายงานประชุมวิชาการคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

1,305.00 1,305.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี รวดเร็ว มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062080043 22/8/2019

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

479 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการท าบุญคณะ
และมอบทุนการศึกษา 9 กันยายน พ.ศ. 2562

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ไอทีวัฒนานคร บ.ศรีกิจเคร่ือง
เขียน ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท

ศูนย์ไอทีวัฒนานคร บ.ศรีกิจเคร่ือง
เขียน ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062080044 23/8/2019

480 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดวงคอมพิวเตอร์แอนด์ซับ
พลายส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

บริษัท ดวงคอมพิวเตอร์แอนด์ซับ
พลายส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062080045 23/8/2019

481 ขออนุมัติและเบิกเงินค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์
โดยสารฯ Hyundai H-1 เช็คระยะท่ี 170,000 KM. 
จ านวน 1 งาน

9,000.04 9,000.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR3400062080009 6/8/2562

482 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าเปล่ียน COMPRESSOR 
ขนาด 18,000 BTU. ห้อง RMCS 105 (Lab EEG) 
จ านวน 1 งาน

9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR3400062080025 27/8/2562

483 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR3400062080026 27/8/2562

484 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าหลอดภาพโปรเจคเตอร์ 
พร้อมเปล่ียนหลอด ห้อง RMCS 207 จ านวน 1 งาน

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR3400062080024 27/8/2562

485 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ-รับ
 ส่ง อาจารย์หทัยชนก หมากผิน มาสอนรายวิชา 
68331160 กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวชส าหรับนิสติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2562

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีเสนอ 
3,500 บาท

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080007 1/8/2019

486 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์เกศแก้ว มาสอนรายวิชา 68331160 
กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช ส าหรับนิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2562

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080005 1/8/2019

487 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่งอาจารย์เกศแก้ว มาสอนรายวิชา 68331160 
กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวชฯ ในวันท่ี 15 สิงหาคม 
2562

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080004 1/8/2019

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

488 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาสารเคมี จ านวน 16 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 682452 (อ.จิราพร)

8,450.00 8,350.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย ราคาท่ีเสนอ 8,350 
บาท

สภากาชาดไทย ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
8,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080008 2/8/2019

489 ขออนุมัติจัดจ้างตรวจเช็คระบบไฟฟ้าคอนโทรลเคร่ือง
ป๊ัมน้ า จ านวน 1 งาน

2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคาท่ีเสนอ
 2,050 บาท

นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,050 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080020 3/8/2019

490 ขออนุมัติเปล่ียน Siemens 5 SL จ านวน 1 ชุด 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี 
ราคาท่ีเสนอ 850 บาท

นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 850 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080019 3/8/2019

491 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่ง คณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมลงนาม
ข้อตกลงกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันท่ี 15 สิงหาคม
 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีเสนอ 
3,000 บาท

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080018 3/8/2019

492 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่น ถ่าย
เอกสารจ านวน 11,249 แผ่นและค่าปร้ินเอกสารจ านวน
 101 แผ่น (อ.พรลักษณ์ส ารองจ่ายกลุ่มชุติกาญจน์)

6,031.25 6,031.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 443 บาท,ร้านCOME IN
 ราคาท่ีเสนอ868 บาท,ร้านถ่ายคล่อง
 ราคาท่ีเสนอ 255 บาท,คุณยลดา วร
ดิถีราคาท่ีเสนอ 2,415.15 บาท,นาง
สุกัญญา จีนเมืองราคาท่ีเสนอ 940 
บาท,ร้าน PP Sing Maker & 
Solutionราคาท่ีเสนอ 1,050 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 443 บาท,ร้านCOME
 IN ราคาท่ีตกลงซ้ือ 868 บาท,ร้าน
ถ่ายคล่อง ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 255 
บาท,คุณยลดา วรดิถีราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,415.15 บาท,นางสุกัญญา จีน
เมืองราคาท่ีตกลงจ้าง 940 บาท,ร้าน
 PP Sing Maker & Solutionราคาท่ี
ตกลงจ้าง 1,050 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080024 5/8/2019

493 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเดินสายไฟร้อยท่อ จ านวน 1 
งาน (จ่ายคุณสมศักด์ิ)

3,790.00 3,790.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
เสนอ 3,790 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 3,790 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080023 5/8/2019

494 ขออนุมัติจัดซ้ือโทรทัศน์ ขนาด 60 น้ิว จ านวน 3 เคร่ือง 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ห้อง 
606

56,994.00 56,994.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 56,994 บาท

บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัดราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 56,994 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080001 5/8/2019

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

495 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ (อ.
มารุตส ารองจ่าย)

5,967.93 5,967.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 5,967.93 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,967.93 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080027 5/8/2019

496 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 8 
รายการและจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่นถ่าย
เอกสารเข้าเล่ม (อ.พิมลพรรณส ารองจ่าย)

6,375.30 6,375.30 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ ราคาท่ีเสนอ18 
บาท,สามโคกศึกษาภัณฑ์ราคาท่ีเสนอ
 105 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี
 จ ากัดราคาท่ีเสนอ 294 บาท,ร้าน 
เอ.พี.บลูปร้ินท์ราคาท่ีเสนอ 270 บาท
,ร้าน PP Sing Maker & Solution
ราคาท่ีเสนอ 600 บาท,คุณยลดา  วร
ดิถีราคาท่ีเสนอ 4,054.30 บาท,ร้าน
ถ่ายคล่องราคาท่ีเสนอ 472 บาท,ร้าน
 SP PRINTราคาท่ีเสนอ 200 บาท,
นายไพรเดช สุทธิเรืองราคาท่ีเสนอ 
362 บาท

ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
18 บาท,สามโคกศึกษาภัณฑ์ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 105 บาท,บริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัดราคาท่ีตกลงซ้ือ 294
 บาท,ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 270 บาท,ร้าน PP Sing 
Maker & Solutionราคาท่ีตกลงจ้าง 
600 บาท,คุณยลดา  วรดิถีราคาท่ีตก
ลงจ้าง 4,054.30 บาท,ร้านถ่ายคล่อง
ราคาท่ีตกลงจ้าง 472 บาท,ร้าน SP 
PRINTราคาท่ีเสนอ 200 บาท,นาย
ไพรเดช สุทธิเรืองราคาท่ีตกลงจ้าง 
362 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080022 5/8/2019

497 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
รศ.ดร.บุษบา ฤกษ์อ านวยโชค มาสอนรายวิชา 682476
 นิติวิทยาศาสตร์ ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2562

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080033 6/8/2019

498 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คันเพ่ือ
รับส่งอาจารย์กิตติพงษ์และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 Gynecological Cytology 
Laboratory ภาคเรียนท่ี 1 ปี2562 ในวันท่ี 28 
สิงหาคม 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์ บุญมา ราคาท่ีเสนอ 
500 บาท

นายสงกรานต์ บุญมา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080031 6/8/2019

499 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งอาจารย์กิตติพงษ์และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายเทพฤทธ์ิ สัมฤทธ์ิ ราคาท่ีเสนอ 
500 บาท

นายเทพฤทธ์ิ สัมฤทธ์ิ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080029 6/8/2019

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

500 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ '' 6 
เกลียวเกมส์'' ระหว่าง 21 - 24 สิงหาคม 2562

3,990.90 3,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 1,251 บาท,ร้านรูปร้าน
กรอบราคาท่ีเสนอ 749 บาท,บริษัท 
ดีฟาร์มาซี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 1,990
 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,251 บาท,ร้านรูป
ร้านกรอบราคาท่ีตกลงซ้ือ 749 บาท
,บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 1,990 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080034 6/8/2019

501 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คันเพ่ือ
รับส่งอาจารย์กิตติพงษ์และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 Gynecological Cytology 
Laboratory ภาคเรียนท่ี 1 ปี2562 ในวันท่ี 21 
สิงหาคม 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์ บุญมา ราคาท่ีเสนอ 
500 บาท

นายสงกรานต์ บุญมา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080030 6/8/2019

502 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คันเพ่ือ
รับส่งอาจารย์กิตติพงษ์และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 Gynecological Cytology 
Laboratory ภาคเรียนท่ี 1 ปี2562 ในวันท่ี 14 
สิงหาคม 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีเสนอ
 500 บาท

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080032 6/8/2019

503 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นอิเล็คโทรด จ านวน 4 แพ็คและจ้าง
พิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 1 แผ่นถ่ายเอกสารเข้าเล่ม (อ.
อรชร กลุ่มศิรดา)

5,943.00 5,943.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร์ราคาท่ี
เสนอ 4,800 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี
 ราคาท่ีเสนอ 716 บาท,ร้าน PP Sign
 Maker & Solution ราคาท่ีเสนอ 
300 บาท,ร้าน SP PRINT ราคาท่ี
เสนอ 127 บาท

ร้าน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร์ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 4,800 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี
 ราคาท่ีตกลงจ้าง 716 บาท,ร้าน PP 
Sign Maker & Solution ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 300 บาท,ร้าน SP PRINT 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 127 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080043 7/8/2019

504 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นอิเล็คโทรด จ านวน 7 ซองและจ้าง
พิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่น ปร้ินทเอกสารพร้อมเข้า
เล่มสันกาว (อ.อรชรส ารองจ่าย กลุ่มอธิบดี)

6,211.00 6,211.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร์ราคาท่ี
เสนอ 4,800 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี
ราคาท่ีเสนอ 680 บาท,ร้าน PP Sign
 Maker & Solutionราคาท่ีเสนอ 
600 บาท,ร้าน SP PRINTราคาท่ีเสนอ
 109 บาท,นางสุกัญญา  จีนเมือง
ราคาท่ีเสนอ 62 บาท

ร้าน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร์ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 4,800 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี
ราคาท่ีตกลงจ้าง 680 บาท,ร้าน PP 
Sign Maker & Solutionราคาท่ีตก
ลงจ้าง 600 บาท,ร้าน SP PRINT
ราคาท่ีตกลงจ้าง 109 บาท,นางสุ
กัญญา  จีนเมืองราคาท่ีตกลงจ้าง 62
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080044 7/8/2019

หนา้ 41



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

505 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่ง นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา 
68533159 ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 (อ.วิภาพร
ส ารองจ่าย)

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

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080046 8/8/2019

506 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 
(อ.ณัฐภาณินีส ารองจ่าย)

5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
5,564 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 5,564 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080054 8/8/2019

507 ขออนุมัติจัดซ้ือคลิปด า จ านวน 3 ตัวและจ้างพิมพ์
โปสเตอร์ จ านวน 1 แผ่นปร้ินท์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม 
จ านวน 3 เล่ม (อ.คุณาวุฒิ กลุ่มจิรภัสส์ 760.05 บาท 
กลุ่มศิริวรรณ1,262.25)

2,022.30 2,022.30 เฉพาะเจาะจง คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
1,005.30บาท,ร้าน PP Sign Maker
 & Solutionราคาท่ีเสนอ 300 บาท,
ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ีราคาท่ีเสนอ 606 
บาท,ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ราคาท่ีเสนอ
 111 บาท,

คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,005.30บาท,ร้าน PP Sign Maker
 & Solutionราคาท่ีตกลงจ้าง 300 
บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ีราคาท่ีตกลง
จ้าง 606 บาท,ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์
ราคาท่ีตกลงจ้าง 111 บาท,

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080051 8/8/2019

508 ขออนุมัติจัดซ้ือกระบอกข้าวหลามเปล่า จ านวน 90 
กระบอก (อ.อลงกตส ารองจ่ายกลุ่มณัชชา)

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่นิยม ราคาท่ีเสนอ 900 บาท ร้านแม่นิยม ราคาท่ีตกลงซ้ือ 900 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080052 8/8/2019

509 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการนิสิตสหเวชฯ 
บูชาพระคุณครู คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 15 สิงหาคม 
2562

8,050.00 7,028.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยกราคาท่ีเสนอ 6,000 
บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัดราคาท่ีเสนอ 1,028 บาท

ร้านดอกไม้หยกราคาท่ีตกลงซ้ือ 
6,000 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอ
ร่ี จ ากัดราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,028 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080045 8/8/2019

510 ขออนุมัติจัดจ้างค่าเข้เล่มสันกาว จ านวน 5 เล่ม (อ.ณัฐ
ภาณินีส ารองจ่าย)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเบสท์ซีร็อกราคาท่ีเสนอ 
300 บาท

ร้านเบสท์ซีร็อกราคาท่ีตกลงจ้าง
 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080053 8/8/2019

511 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นตรวจน้ าตาลและเข็มจ านวน 10 
กล่องและจ้างพิมพ์ไวนิล จ านวน 1 แผ่นค่าถ่ายเอกสาร 
จ านวน น924 แผ่น (อ.อุไรภรณ์ส ารองจ่าย อ.แนน 
4,560 บาท,กลุ่มข้าวกล้อง 612 บาท)

5,172.00 5,172.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพงษเภสัช ราคาท่ีเสนอ 4,560
 บาท,ร้านเบส์ซีร็อกราคาท่ีเสนอ 214
 บาท,ร้าน PP Sign Maker & 
Solutionราคาท่ีเสนอ 150 บาท,นาง
สุกัญญา  จีนเมืองราคาท่ีเสนอ 338 
บาท

ร้านฐิติพงษเภสัช ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
4,560 บาท,ร้านเบส์ซีร็อกราคาท่ีตก
ลงจ้าง 214 บาท,ร้าน PP Sign 
Maker & Solutionราคาท่ีตกลงจ้าง 
150 บาท,นางสุกัญญา  จีนเมือง
ราคาท่ีตกลงจ้าง 338 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080059 9/8/2019

หนา้ 42



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

512 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นตรวจน้ าตาลและเข็ม จ านวน 10 
กล่อง (อ.อุไรภรณ์ส ารองจ่าย)

4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพงษเภสัช ราคาท่ีเสนอ 4,560
 บาท

ร้านฐิติพงษเภสัช ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
4,560 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080060 9/8/2019

513 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 7 หลอด 20,300.00 20,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีเสนอ 
20,300 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลายราคาท่ีตกลงซ้ือ
 20,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080002 9/8/2019

514 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 3 รายการ จ้างพิมพ์
โปสเตอร์ จ านวน 4 แผ่นและปร้ินเอกสารเข้าเล่ม 
จ านวน 4 เล่ม (อ.ธนพรรณส ารองจ่าย)

12,510.00 12,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 695.50 บาท,บริษัท ที
ทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ีเสนอ 
4,64.50 บาท,บริษัท เน็กซ์ไบโอ 
(ประเทศไทย) จ ากัดราคาท่ีเสนอ 
4,922 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ีราคาท่ี
เสนอ 1,038 บาท,ร้าน PP Sign 
Maker & Solutionราคาท่ีเสนอ 
1,200 บาท

บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 695.50 บาท,บริษัท
 ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 4,64.50 บาท,บริษัท เน็กซ์ไบโอ 
(ประเทศไทย) จ ากัดราคาท่ีตกลงซ้ือ 
4,922 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ีราคา
ท่ีตกลงจ้าง 1,038 บาท,ร้าน PP Sign
 Maker & Solutionราคาท่ีตกลงจ้าง
 1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080063 9/8/2019

515 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯสาขา
เทคนิคการแพทย์ (อ.จิราพร) นิสิต 3 คน

5,965.25 5,965.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 5,965.25 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 5,965.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080062 9/8/2019

516 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ 
สาขาชีวเวชศาสตร์และสาขาเทคนิคการแพทย์ (อ.นิรมล
 ) นิสิต 4 คน

8,281.80 8,281.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 8,281.80 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,281.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080061 9/8/2019

517 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษเอ 4 จ านวน 4 รีมและจ้างพิมพ์
โปสเตอร์ จ านวน 4 แผ่น (อาจารย์ศิริรัตน์ส ารองจ่าย)

1,548.00 1,548.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 348 บาท
,ร้าน PP Sign Maker & 
Solutionราคาท่ีเสนอ 1,200 
บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 348 บาท
,ร้าน PP Sign Maker & 
Solutionราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080058 9/8/2019

หนา้ 43



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

518 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นอิเล็คโทรด จ านวน 6 ซอง เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ สาขา
กายภาพบ าบัด (อาจารย์ศิริรัตน์)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 6,000 
บาท

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080057 9/8/2019

519 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ สาขาชีว
เวชศาสตร์และพยาธิวิทยาฯ (อ.ธนพรรณส ารองจ่าย)

7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 4,815 บาท,บริษัท เน็กซ์ไบโอ 
(ประเทศไทย) จ ากัดราคาท่ีเสนอ 
2,568 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 4,815 บาท,บริษัท เน็กซ์
ไบโอ (ประเทศไทย) จ ากัดราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,568 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080064 9/8/2019

520 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนสาขา
กายภาพบ าบัด จ านวน 2 รายการ

7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จ ากัดราคาท่ีเสนอ 7,300 
บาท

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จ ากัดราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,300
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080067 11/8/2019

521 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 
จ านวน 4 รายการ

16,039.30 16,039.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 16,039.30 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 16,039.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080003 11/8/2019

522 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์จ านวน 1 แผ่นและถ่าย
เอกสาร จ านวน 2956 แผ่น (อาจารย์นงนุชส ารองจ่าย 
กลุ่มกัญญาณัฐ)

2,098.35 2,098.35 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sing Maker & Solution 
เสนอราคา 150 บาท,นางสาวยลดา 
วรดิถี เสนอราคา 1,948.35 บาท

ร้าน PP Sing Maker & Solution 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 150 บาท,นางสาว
ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,948.35 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080065 11/8/2019

523 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่นและถ่าย
เอกสารจ านวน 2318 แผ่น (อ.นงนุชส ารองจ่ายกลุ่ม
กฤติญา)

1,643.10 1,643.10 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาท่ีเสนอ 
315 บาท,ร้าน เอส เอส เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย ราคาท่ีเสนอ 99 
บาท,คุณยลดา  วรดิถีราคาท่ีเสนอ 
350 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ีราคาท่ี
เสนอ 339 บาท

นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาท่ีตกลง
จ้าง 315 บาท,ร้าน เอส เอส เซอร์วิส
 แอนด์ ซัพพลาย ราคาท่ึตกลงจ้าง 99
 บาท,คุณยลดา  วรดิถีเสนอราคา 
350 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ีราคาท่ี
ตกลงจ้าง 339 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080066 11/8/2019

524 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฝึกงาน จ านวน 
3 เล่ม เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบ าบัดทางคลินิก 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 
(จ่ายทราย)

325.00 325.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
325 บาท

นางสาวยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 325 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080073 13/8/2019

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

525 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 7 วัน เพ่ือ
รับ-ส่ง อาจารย์ออกนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางชีวเวช
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 (ช่วงท่ี 2) ระหว่าง
วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 - วันท่ี 11 กันยายน 2562

18,100.00 18,100.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีเสนอ
 18,100 บาท

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 18,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080004 13/8/2019

526 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนจ านวน 7 รายการ
และจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 3 แผ่นและถ่ายเอกสาร
จ านวน 8629 แผ่นปร้ินงานขาวด า 117 หน้า(อ.พร
ลักษณ์ส ารองจ่ายกลุ่มนภสร)

5,971.15 5,971.15 เฉพาะเจาะจง ร้าน COME IN ราคาท่ีเสนอ 868 
บาท,ร้านถ่ายคล่อง ราคาท่ีเสนอ 255
 บาท,คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
2,415.15 บาท,นางสุกัญญา จีนเมือง
 ราคาท่ีเสนอ 940 บาท,ร้าน PP Sing
 Maker & Solution ราคาท่ีเสนอ 
1,050 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอ
ร่ี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 443 บาท

ร้าน COME IN ราคาตกลงจ้าง 868 
บาท,ร้านถ่ายคล่อง ราคาตกลงจ้าง 
255 บาท,คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 2,415.15 บาท,นางสุ
กัญญา จีนเมือง ราคาท่ีตกลงจ้าง 940
 บาท,ร้าน PP Sing Maker & 
Solution ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,050 
บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 443 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080070 13/8/2019

527 ขออนุมัติจัดจ้างเดินสายสัญญาณโปรเจคเตอร์ ห้อง 502 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 14,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 14,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080005 13/8/2019

528 ขออนุมัติจัดซ้ือสตาร์ทเตอร์ จ านวน 15 อัน (เงินหมุน 
จ.37/62) จ้างป๊ัมกุญแจจ านวน 6ดอก(เงินหมุน จ.
42/62)และจ้างเปล่ียนยางรถจักรยานยนต์ จ านวน 2 
เส้น (เงินหมุน จ.40/62)

845.00 845.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค ราคาท่ี
เสนอ 225 บาท,ร้านไพฑูรย์
มอเตอร์ ราคาท่ีเสนอ 470 บาท
,ร้านกมลการกุญแจราคาท่ีเสนอ
 150 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 225 บาท,ร้านไพฑูรย์
มอเตอร์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 470 
บาท,ร้านกมลการกุญแจราคาท่ี
ตกลงจ้าง 150 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080071 13/8/2019

529 ขออนุมัติค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมระบบเคร่ืองเสียง
ห้องประชุม 205 จ านวน 1 งาน

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัดราคาท่ีเสนอ 3,210 บาท

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 3,210 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080086 14/8/2019

530 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนไส้กรอง พร้อมค่าติดต้ัง 22,240.00 22,240.00 เฉพาะเจาะจง เจเอสกรองน้ าราคาท่ีเสนอ 22,240 
บาท

เจเอสกรองน้ าราคาท่ีตกลงจ้าง 
22,240 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080006 14/8/2019

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

531 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการงานเดินระบบไฟฟ้าภายใน
ห้อง MS 405และMS 406 จ านวน 1 งาน

36,800.00 36,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรีราคาท่ีเสนอ 
36,800 บาท

นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 36,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080008 14/8/2019

532 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเดินระบบไฟฟ้าภายในห้อง
สโมสรนิสิต จ านวน 1 งาน

17,980.00 17,980.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ราคาท่ีเสนอ 
17,980 บาท

นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ราคาท่ีตกลงจ้าง
 17,980 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080007 14/8/2019

533 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบท่อน้ าประปา 
ห้อง 606 จ านวน 1 งาน

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาท่ีเสนอ 
11,000 บาท

นายสมชาย จ าปาบุรีราคาท่ีตกลงจ้าง
 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080010 16/8/2019

534 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการงานเดินระบบไฟฟ้าระบบ
ปล๊ักไฟ (ห้อง 304/305)จ านวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาท่ีเสนอ 
15,000 บาท

นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาท่ีตกลง
จ้าง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080009 16/8/2019

535 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารจ านวน 805 แผ่นและปร้ิน
เอกสารจ านวน 33 แผ่นและเข้าเล่ม 6 เล่ม (กลุ่ม
กัญญาณัฐ 414 บาท,กลุ่มกฤติญา 689 บาท)

1,103.00 1,103.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาท่ีเสนอ 
315 บาท,ร้าน เอส เอส เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลายราคาท่ีเสนอ 99 บาท
,คุณยลดา  วรดิถีราคาท่ีเสนอ 350 
บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ีราคาท่ีเสนอ 
399 บาท

นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาท่ีตกลง
จ้าง 315 บาท,ร้าน เอส เอส เซอร์วิส
 แอนด์ ซัพพลายราคาท่ีตกลงจ้าง 99
 บาท,คุณยลดา  วรดิถีราคาท่ีตกลง
จ้าง 350 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี
ราคาท่ีตกลงจ้าง 399 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080100 20/8/2019

536 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาพิษวิทยา (อ.พลาธิป)

3,290.25 3,290.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 3,290.25 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 3,290.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080102 20/8/2019

537 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหาร จ านวน 4 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนรายวิชา 68532259 ปฏิบัติการมห
ศัลย์ วันท่ี 26 สิงหาคม 2562 (อ.กรรณิการ์ส ารองจ่าย)

910.00 815.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาชลบุรี 
สาขาท่ี 00140ราคาท่ีเสนอ 815 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาชลบุรี 
สาขาท่ี 00140ราคาท่ีตกลงซ้ือ 815 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080104 22/8/2019

538 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบสารสนเทศการ
ค านวณภาระงานของคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 1 งาน

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกติกา กองศิล ราคาท่ีเสนอ 
50,000 บาท

นายกติกา กองศิล ราคาท่ีตกลงจ้าง 
50,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080012 23/8/2019

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

539 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่ง อาจารย์กิตติพงษ์ และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 ในวันท่ี 11 กันยายน 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสาราคาท่ี
เสนอ 500 บาท

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสาราคาท่ี
ตกลงจ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080113 23/8/2019

540 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ - ส่ง อาจารย์กิตติพงษ์ และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 ในวันท่ี 4 กันยายน 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์ บุญมา ราคาท่ี
เสนอ 500 บาท

นายสงกรานต์ บุญมา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080112 23/8/2019

541 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประธานสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วี
กูล วีรานุวัตต์ิ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันท่ี 4 
กันยายน 2562

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีเสนอ 
3,300 บาท

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 3,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080116 23/8/2019

542 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่ง อาจารย์กิตติพงษ์ และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68233259 ในวันท่ี 18 กันยายน 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาท่ี
เสนอ 500 บาท

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080114 23/8/2019

543 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จ านวน 3.69 ลิตร 
(กุลธราส ารองจ่าย)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครราคา
ท่ีเสนอ 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080123 27/8/2019

544 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการสหเวชฯ ร่วมใจ FAHs ใส 
สบายตา ประจ าปีการศึกษา 2562

9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้นารีรัตน์ราคาท่ีเสนอ 
5,800 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอ
ร่ี จ ากัดราคาท่ีเสนอ 170 บาท,นาย
ทน รัตนวันราคาท่ีเสนอ 2,600 บาท,
ร้านสยามการเกษตรราคาท่ีเสนอ 
1,000 บาท

ร้านดอกไม้นารีรัตน์ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
5,800 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอ
ร่ี จ ากัดราคาท่ีตกลงซ้ือ 170 บาท,
นายทน รัตนวันราคาท่ีตกลงซ้ือ 
2,600 บาท,ร้านสยามการเกษตร
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080120 27/8/2019

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

545 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 8 เล่ม 
โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วย
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(Edpex) คณะสหเวชศาสตร์ ในวันท่ี 13 กันยายน 
2562 (เงินหมุน 2,000 บาทฉัตรชัยส ารองจ่าย 1,040 
บาท)

3,040.00 3,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย ราคาท่ีเสนอ 3,040 
บาท

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,040 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080124 28/8/2019

546 ขออนุมัติจัดซ้ือกร่ิงแจ้งเตือนอัคคีภัยพร้อมติดต้ัง จ านวน
 3 ชุด

11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนีราคา
ท่ีเสนอ 11,250 บาท

นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนีราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 11,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080013 29/8/2019

547 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 2,942.50 บาท

บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,942.50

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080132 29/8/2019

548 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,300 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 2,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080143 29/8/2019

549 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดต้ังสายสัญญาณ
โปรเจคเตอร์ ห้อง 202 จ านวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080015 29/8/2019

550 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์แยกสัญญาณ HDMI จ านวน 1 
เคร่ือง

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 12,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080016 29/8/2019

551 ขออนุมัติจัดซ้ือสายสัญญาณ HDMI 2.0 จ านวน 5 เส้น 7,250.00 7,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 7,250 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080144 29/8/2019

552 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองด่ืม จ านวน 10 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับรับรองผู้มาติดต่อราชการภายในคณะสหเวช
ศาสตร์

1,624.80 1,624.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 1,624.80 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,624.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080148 30/8/2019

553 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน จ านวน 15 ตู้ 73,350.00 73,350.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโตราคาท่ี
เสนอ 73,350 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโตราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 73,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080017 30/8/2019

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

554 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 8 เล่ม 
เพ่ือใช้ส าหรับการส่งรายงานผลการตรวจประเมินตาม
โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วย
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdpEx) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ภายหลังจากโครงการเสร็จส้ิน
 30 วัน

1,960.00 1,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย ราคาท่ีเสนอ 1,960 บาท

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,960 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080146 30/8/2019

555 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 
เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศห้องแลป 305 ระบบไฟตัด
ท าให้ใช้งาน

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,070 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,070 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080152 30/8/2019

556 ขออนุมัติซ่อมแซมขาโต๊ะบริหารขาและเข่า จ านวน 1 
ชุด เน่ืองจากตัวจ้ีวงแหวนช ารุด

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดราคา
ท่ีเสนอ 2,500 บาท

บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดราคา
ท่ีตกลงจ้าง 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080149 30/8/2019

557 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง
 (ห้อง 209)

749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 749 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 749 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080151 30/8/2019

558 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
คณะกรรมการเพ่ือตรวจประเมินคุรภาพการศึกษาตาม
โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วย
เกณฑืคุณภาพการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ในวันท่ี 13 กันยายน 2562

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

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080145 30/8/2019

559 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 23 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของอาจารย์ชลธิดา ต้ังทรงเจริญ

4,802.17 4,802.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 4,802.17 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,802.17 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080147 30/8/2019

560 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี

4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 4,922 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 4,922 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080154 31/8/2019

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

561 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดานไวท์บอร์ดเคล่ือนท่ี จ านวน 2 อัน 14,646.99      14,646.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062070099 1/8/2019

562 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองแก้วและอุปกรณ์ 82,530.00      82,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080002 1/8/2019

563 ขออนุมัติจ้างเหมาแม่บ้าน 27,000.00      27,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3700062080001 1/8/2019

564 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน นาฬิกา
แขวนผนังติดต้ังภายในห้องเรียนและส านักงานคณะ
เภสัชศาสตร์ (133)

21,935.00      21,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสากลพรีเม่ียม จ ากัด บริษัท ศรีสากลพรีเม่ียม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080008 2/8/2019

565 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องเรียนคณะเภสัช
ศาสตร์ (133)

15,200.00      15,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080007 2/8/2019

566 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้ฉายรังสียูวี จ านวน 1 ตู้ 29,960.00      29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3700062080006 6/8/2019

567 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
รับ-ส่ง ผู้บรรยายรายวิชา 794523 วันท่ี 24 สิงหาคม 
2562  (266)

2,000.00       2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายด ารงศักด์ิ ยาไชย/ 2,000.00 บาท นายด ารงศักด์ิ ยาไชย/ 2,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

- -

568 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
รับ-ส่ง ผู้บรรยายรายวิชา 794523  วันท่ี 6 กันยายน 
2562 (266)

2,600.00      26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ ทองลี  /2,600.00 บาท นายสุรศักด์ิ ทองลี /2,600.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080017 6/8/2019

569 ขออนุมัติจัดซ้ือเตาหลุมให้ความร้อน จ านวน 1 เคร่ือง 32,100.00      32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3700062080004 6/8/2019

570 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ส าหรับใช้
ในสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล (270)

10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080020 7/8/2019

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

571 ขออนุมัติจัดซ้ือพวงมาลัยโครงการหมอยาสักการะ ปี
การศึกษา 2562 (250)

1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ร้านดอกไม้หยก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080019 7/8/2019

572 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ยาและอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ''6 
เกลียวเกมส์'' คร้ังท่ี 7 ปีการศึกษา 2562 (306)

2,000.00       2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรูป ร้านกรอบเสนอราคา 
1,000.00 บาท, สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
ม.บูรพาเสนอราคา 359.00 บาท

ร้านรูป ร้านกรอบเสนอราคา 
1,000.00 บาท, สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
ม.บูรพาเสนอราคา 359.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080021 7/8/2019

573 ขอนุมัติจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ All In one หมายเลข
ครุภัณฑ์ 561500301000507    (172)

6,000.00       7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080024 7/8/2019

574 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ Dell 
หมายเลขครุภัณฑ์ 551500301000108  (172)

3,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080023 7/8/2019

575 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการปฐมนิเทศใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (231)

1,200.00       1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/ 
1,074.00 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/ 
1,074.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

- -

576 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการรับน้องประชุม
เชียร์ ประจ าปี 2562

914.00          914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/ 
118.00 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/ 
118.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

- -

577 ขออนุมัติจัดจ้างส าเนาคู่มือปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2562

10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด/ 
9,504.28 บาท

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด/ 
9,504.28 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

- -

578 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในโครงการหมอยาเคารพส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิ ประจ าปีการศึกษา 2562

915.00          915.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก/ 720.00 บาท, ร้าน
เจียบฮวด 131.00 บาท

ร้านดอกไม้หยก/ 720.00 บาท, ร้าน
เจียบฮวด 131.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

- -

579 ขออนุมัติซ่อมบ ารุงรถตู้ประจ าคณะเภสัชศาสตร์ (172) 2,600.00       2,600.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร์ สมคิดแอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080067 14/8/2019

580 ขออนุมัติจัดซ้ือสายสัญญาณ RGB (VGA) (133) 6,700.00       6,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080065 14/8/2019

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

581 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในโครงการแรกพบเภสัช
สัมพันธ์ ประจ าปี2562

14,000.00      14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง 585 บาท,บ.
เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล สาขาบางแสน 196
 บาท,บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 2,393 บาท,บ.ออฟฟิซ 
คลับ (ไทย) จ ากัด สาขาชลบุรี 1426 
บาท,บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
(สาขาชลบุรีเซ็นทรัล) 879 บาท
,บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 597
 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด 2,583 บาท,ร้าน 888 รวงข้าว
พานิช 198 บาท,ร้าน ปริญญา โฟโต้
ดิจิตอล 798 บาท,ร้านเจียบอวด 807
 บาท,สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยา
ลับบูรพา 670 บาท

นางสุกัญญา จีนเมือง 585 บาท,บ.
เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล สาขาบางแสน 196
 บาท,บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 2,393 บาท,บ.ออฟฟิซ 
คลับ (ไทย) จ ากัด สาขาชลบุรี 1426 
บาท,บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
(สาขาชลบุรีเซ็นทรัล) 879 บาท
,บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 597
 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด 2,583 บาท,ร้าน 888 รวงข้าว
พานิช 198 บาท,ร้าน ปริญญา โฟโต้
ดิจิตอล 798 บาท,ร้านเจียบอวด 807
 บาท,สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยา
ลับบูรพา 670 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

- -

582 ขออนมัติจัดซ้ือไส้กรองน้ าคาร์บอนกัมมันต์ 27,460.00      27,460.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีชวนะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีชวนะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080070 19/8/2019

583 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการความพร้อม
ส าหรับนิสิตเพ่ือเตรียมสอบความรู้ตามเกณฑ์สมรรถนะ
ร่วม ช้ันปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562 (283)

10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง นางสุกัญญา จีนเมือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080073 20/8/2019

584 ขออนุมัติซ่อมบ ารุงลิฟท์โดยสาร อาคาเรียน 5 ช้ัน 
หมายเลขครุภัณฑ์ 570101801000001 (172)

9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080072 20/8/2019

585 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี 7 รายการโครงการเตรียมความ
พร้อมส าหรับนิสิตเพ่ือเตรียมสอบความรู้ตามเกณฑ์
สมรรถนะร่วม ช้ันปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562 (283)

12,600.00      12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080077 21/8/2019

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

586 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี 14 รายการโครงการการเตรียม
ความพร้อมส าหรับนิสิตเพ่ือเตรียมสอบความรู้ตาม
เกณฑ์สมรรถนะร่วม ช้ันปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562 (283)

8,200.00       8,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรัก เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท พี.ซี.ดรัก เซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080079 21/8/2019

587 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี 8 รายการโครงการการเตรียม
ความพร้อมส าหรับนิสิตเพ่ือเตรียมสอบความรู้ตาม
เกณฑ์สมรรถนะร่วม ช้ันปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562 (283)

5,400.00       5,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080076 21/8/2019

588 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี 2 รายการโครงการการเตรียม
ความพร้อมส าหรับนิสิตเพ่ือเตรียมสอบความรู้ตาม
เกณฑ์สมรรถนะร่วม ช้ันปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562 (283)

3,600.00       3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080078 21/8/2019

589 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ส าหรับใช้
ในสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล (271)

5,000.00       5,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080088 22/8/2019

590 ขออนมัติจัดจ้างเดินสายเมนปล๊ักเพาเวอร์ 36,000.00      37,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงภพ ชาตินามสกุล นายคงภพ ชาตินามสกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3700062080010 23/8/2019

591 ขออนุมัติซ่อมกล่องสังเกตุการเรืองแสงเหนือม่วง 22,684.00      22,684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3700062080011 23/8/2019

592 ขออนุมัติเเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนกันยายน 
2562

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

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3700062080012 26/8/2019

593 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศรับส่ง
วิทยากรผู้บรรยาย รายวิชา การประกันคุณภาพทาง
เภสัชศาสตร์ 26 สิงหาคม 2562

2,600.00       2,600.00 กรณีพิเศษ นายนครินทร์  ช่ืนคุ้ม นายนครินทร์  ช่ืนคุ้ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080095 26/8/2019

594 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน วันท่ี 29 สิงหาคม 2562

1,800.00       2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080102 27/8/2019

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

595 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ วิชาการ
บริหารการผลิตทางเภสัชกรรม วันท่ี 30 สิงหาคม 2562

2,600.00       2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร์  ช่ืนคุ้ม นายนครินทร์  ช่ืนคุ้ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080104 27/8/2019

596 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ วิชาการ
บริหารการผลิตทางเภสัชกรรม วันท่ี 31 สิงหาคม 2562

2,600.00       2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร์  ช่ืนคุ้ม นายนครินทร์  ช่ืนคุ้ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080105 27/8/2019

597 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์และสารเคมีเข้าร่วมจัด
นิทรรศการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

2,000.00       2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามัคคีโอสถ (หมอวาสน์) 
1,324.00 บาท, SP PRINT 220.00 
บาท, เซฟท์เคมีและบรรจุภัณฑ์ 
หนองมน 360.00 บาท

ร้านสามัคคีโอสถ (หมอวาสน์) 
1,324.00 บาท, SP PRINT 220.00 
บาท, เซฟท์เคมีและบรรจุภัณฑ์ 
หนองมน 360.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080107 27/8/2019

598 ขออนุมัติจัดซ้ือสายสัญญาณ XLR Male 27,000.00      27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080106 27/8/2019

599 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน วันท่ี 30 สิงหาคม 2562

2,200.00       2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080103 27/8/2019

600 ขออนุมัติจ้างเหมาแม่บ้านในวันท่ี 29-30 สิงหาคม 2562 2,100.00       2,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080108 28/8/2019

601 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 2 หน้า 
จ านวน 1 แผ่นและเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

12,523.01      12,523.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080120 29/8/2019

602 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายอะคริลิคไดคัท เพ่ือติดหน้า
ห้องน้ า

27,000.00      27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3700062080014 30/8/2019

603 ขออนุมัติจัดจ้างท าอักษรเพ่ือติดหน้าห้อง สโมสรนิสิต
และชมรมนิสิตเก่า

13,375.00      13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3700062080015 30/8/2019

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

604 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศรายวิชา 
การประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร์ วันท่ี 2 กันยายน 
2562

2,600.00       2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ  พูลสวัสด์ิ นายสามารถ  พูลสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3700062080132 30/8/2019

605 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน เดินทางไปกลับ
 ม.บูรพา - บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด ในวันท่ี
 2 สิงหาคม 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080001 1/8/2562

606 ซ้ือแผงวงจรเช่ือมต่อเครือข่าย (Network Card) จ านวน
 4 ชุด

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062080001 5/8/2562

607 จ้างปร้ินปกพร้อมเข้าเล่มสันกาว จ านวน 39 เล่ม 2,340.00 2,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต้นบุญการพิมพ์ ร้าน ต้นบุญการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080009 5/8/2562

608 จ้างถอดย้ายและติดต้ังชุดคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอากาศ (Condensing Unit) ห้อง IF-215 ,
IF-216 ,If-217 จ านวน 1 งาน

52,109.00 52,109.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062080004 6/8/2562

609 ซ้ือแบตเตอร่ีขนาด 12 โวลท์ 200 แอมป์ พร้อมติดต้ัง
และตรวจเช็คระบบการท างานของเคร่ืองยนต์ จ านวน 1
 ลูก

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080022 6/8/2562

610 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080020 6/8/2562

611 จ้างป๊ัมลูกกุญแจประตู กุญแจตู้ และซ่อมกุญแจประตู
กระจก

755.00 755.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กมล การกุญแจ ร้าน กมล การกุญแจ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080024 6/8/2562

612 ซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ จ านวน 8 
หลอด

29,150.00 29,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062080005 6/8/2562

613 จ้างเหมาขนย้านครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ห้องเรียน MIT 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062080003 6/8/2562

614 จ้างเหมาติดต้ังเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์พร้อมสายสัย
ญาณและอุปกรณ์ติดต้ัง ห้อง IF-308 , IF-510 ,IF-610 
และ IF-710 รวมท้ังหมด 4 งาน

49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062080008 7/8/2562

615 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง บริษัท ทีบีเคเค 
(ประเทศไทย) จ ากัด ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080038 7/8/2562

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

616 จ้างซักอบรีดผ้าปูโต๊ะ จ านวน 2 ผืน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สีหาดี ซัก อบ รีด ร้าน สีหาดี ซัก อบ รีด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080052 8/8/2562

617 ซ้ือของท่ีระลึก (กระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 
กระเช้า)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ า นางสาวทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080078 9/8/2562

618 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 2 คัน 
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ในวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080086 13/8/2562

619 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080088 13/8/2562

620 ค่าจ้างเหมายานพาหนรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ศูนย์
ปฏิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในวันท่ี 
15 สิงหาคม 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080097 14/8/2562

621 จ้างเหมาเดินท่อน้ าประปาภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน 6,650.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080098 14/8/2562

622 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท 
พลาสติก ออมเนียม ออโต อิเนอร์ยี (ประเทศไทย) 
จ ากัด และ บริษัท ฟาร์ทแทรค จีพีเอส จ ากัด ในวันท่ี 
22 สิงหาคม 2562

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080106 16/8/2562

623 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท ไอวี 
ซอฟต์ จ ากัด และบริษัท เอวีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ใน
วันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080108 16/8/2562

624 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน  1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท เอ็ม 
เอฟ อี ซี จ ากัด และ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จ ากัด 
(มหาชน) ในวันท่ี 30 สิหาคม 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080112 16/8/2562

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

625 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน  1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท โทมา
โต้ ไอเดียส์ จ ากัด และบริษัท เซนต์เมด จ ากัด ในวันท่ี 
30 สิหาคม 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080113 16/8/2562

626 จ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าส ารอง 
เช่ือมต่อกับระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบควบคุม
อุณหภูมิและความช่ืนห้องเซิร์ฟเวอร์ช้ัน4 จ านวน 1 งาน

79,180.00 79,180.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062080012 16/8/2562

627 ค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท จีไอ
เอส จ ากัด บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด และ บริษัท โก
ลบเทค จ ากัด ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080109 16/8/2562

628 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน ส าหรับเดินทาง
ไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ริษัท ไอที โพรเฟสช่ันแนล 
คอนซัลต้ิง จ ากัด และ บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) 
จ ากัด ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2562

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080110 16/8/2562

629 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท 
บริดจสโตนไทร์แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด และบริษัท 
สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จ ากัด ในวันท่ี 30 
สิงหาคม 2562

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080111 16/8/2562

630 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ม.บูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี ในวันท่ี 21สิงหาคม 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080107 16/8/2562

631 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท ทีโอที
 อคาเดม่ี กรุงเทพฯ ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2562

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080117 19/8/2562

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

632 ซ้ือน้ าด่ืมถัง จ านวน 67 ถัง 2,345.00 2,345.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080137 21/8/2562

633 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท วอล์ค
เกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในวันท่ี 6 
กันยายน 2562

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080138 21/8/2562

634 ซ้ือของท่ีระลึก (กระเช้าอาหารทะเลแห้ง) จ านวน 1 
กระเช้า มอบให้วิทยากรในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง ''ระบบการท างานด้าน Infrastructure
 & Security ในองค์กร '' ในวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 
2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ า นางสาวทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080136 21/8/2562

635 จ้างเหมายานพาหนะรถสองแถว จ านวน 1 คัน ส าหรับ
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง ขนส่งชลบุรี ในวันท่ี 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2562

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสน่ัน ปงก๋า นายสน่ัน ปงก๋า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080161 26/8/2562

636 ซ้ือของท่ีระลึก (ชุดถุงอาหารทะเลแห้ง) จ านวน 1 ถุง 
ส าหรับมอบให้วิทยากรในโครงการเรียนรู้จาก
ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบ
อรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง ''Data Security'' ในวันท่ี 31 
สิงหาคม พ.ศ.2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ า นางสาวทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080190 28/8/2562

637 ซ้ือน้ ามันส าหรับเติมรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080189 28/8/2562

638 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง สถานีต ารวจภูธร 
เม่ืองชลบุรี และส านักงานสพรรพากรพ้ืนท่ีเมืองชลบุรี 1
 ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2562

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080195 28/8/2562

639 ซ้ือของท่ีระลึก (ชุดถุงอาหารทะเลแห้ง) จ านวน 1 ถุง 
ส าหรับมอบให้วิทยากร ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง ''Cloud & AI Journey (The Next 
Digital Transformation) ในวันท่ี 5 กันยายน 2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ า นางสาวทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080191 28/8/2562

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

640 จ้างปร้ินปกพร้อมเข้าเล่มสันกาว จ านวน 16 เล่ม 1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต้นบุญการพิมพ์ ร้าน ต้นบุญการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062080193 28/8/2562

641 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2กษ 1375
 ชลบุรี ประจ าเดือน ส.ค. 2562

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062080006 2/8/2562

642 ซ้ือวัสดุดอกไม้ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 600.00 
บาท

ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 600.00 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062080009 5/8/2562

643 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 27,800.00 27,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต/เสนอ
ราคา 27,800.00 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต/เสนอ
ราคา 27,800.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3900062080001 8/8/2562

644 ซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ ศูนย์ภูมิภาคฯ 32,300.00 32,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
32,300.00 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
32,300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3900062080002 13/8/2562

645 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ ศูนย์ภูมิภาคฯ 4,396.42 4,396.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 4,396.42 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 4,396.42 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062080016 9/8/2562

646 ซ้ือของท่ีระลึก จ านวน ๒ ช้ิน โครงการศูนย์ภูมิภาคฯ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 720.00 บาท

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 720.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062080026 19/8/2562

647 ขอซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต/เสนอ
ราคา 6,000.00 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต/เสนอ
ราคา 6,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062080034 23/8/2562

648 จ้างเหมาบริการรถตู้ วันท่ี 27 ส.ค. 2562 จ านวน 3 คัน 
โครงการศูนย์ภูมิภาคฯ

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ธร  ทองเกษม/เสนอราคา 
12,000.00 บาท

นายพงศ์ธร  ทองเกษม/เสนอราคา 
12,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3900062080004 23/8/2562

649 จ้างเหมาท าส่ือมัลติมีเดียและประชุม จ านวน 1 งาน 
โครงการศูนย์ภูมิภาคฯ

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรัพย์สถิตย์  พันธ์ศรี/เสนอราคา
 55,000.00 บาท

นายทรัพย์สถิตย์  พันธ์ศรี/เสนอราคา
 55,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3900062080005 23/8/2562

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

650 จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์โดรน จ านวน 1 งาน โครงการ
ศูนย์ภูมิภาคฯ

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรมัตถ์  เหล่าประเสริฐสม/เสนอ
ราคา 90,000.00 บาท

นายปรมัตถ์  เหล่าประเสริฐสม/เสนอ
ราคา 90,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3900062080009 23/8/2562

651 จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 1 งาน โครงการ
ศูนย์ภูมิภาคฯ

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์  อภิปัญญาวรกุล/เสนอ
ราคา 80,000.00 บาท

นายไพบูลย์  อภิปัญญาวรกุล/เสนอ
ราคา 80,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3900062080006 23/8/2562

652 จ้างเหมาท าส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 งาน 
โครงการศูนย์ภูมิภาคฯ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริษา  ไวยเจียรนัย/เสนอ
ราคา 30,000.00 บาท

นางสาวอริษา  ไวยเจียรนัย/เสนอ
ราคา 30,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3900062080007 23/8/2562

653 จ้างเหมาส ารวจเก็บข้อมูล จ านวน 1 งาน โครงการ
ศูนย์ภูมิภาคฯ

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศจรรย์  ไพรวัน/เสนอราคา 
80,000.00 บาท

นายอัศจรรย์  ไพรวัน/เสนอราคา 
80,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3900062080010 23/8/2562

654 จ้างเหมาพัฒนาฐานข้อมูล จ านวน 1 งาน ดครงการ
ศูนย์ภูมิภาคฯ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณิกา  เอ้ียงปาน/เสนอ
ราคา 20,000.00 บาท

นางสาวพรรณิกา  เอ้ียงปาน/เสนอ
ราคา 20,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3900062080011 23/8/2562

655 จ้างเหมาบริการรถตู้ วันท่ี 29 ส.ค. 2562 จ านวน 1 คัน 
โครงการศนย์ภูมิภาคฯ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
2,500.00 บาท

นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
2,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062080044 27/8/2562

656 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ป้ัมลูกกุญแจตู้ล็อคเกอร์ 
จ านวน 48 ดอก เพ่ือใช้ในการไขตู้ล็อคเกอร์ ส าหรับ
เก็บสัมภาระของผู้เข้าทดสอบวัดความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับปริญญาตรี

1,200.00       1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายฤทธิเดช  ประสาท นายฤทธิเดช  ประสาท 1.มีความน่าเช่ือถือ และมีอาชีพ
จ าหน่าย และรับท าลูกกุญแจโดยตรง

PR4000062080007 5/8/2019

657 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-หมึกพิมพ์เลเซอร์ 
Kyocera TK-174  หมึกพิมพ์เลเซอร์ Canon 
Cartridge-325 และหมึกพิมพ์เลเซอร์สี 4 สี เพ่ือใช้ใน
การพิมพ์งานเอกสารของส านักงาน และห้องพัก
คณาจารย์ สถาบันภาษา

47,950.00      47,950.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา      2.
บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ และมีอาชีพ
จ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์ส านักงาน และ
บริการต่างๆโดยตรง

PR4000062080014 15/8/2019

658 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-กระดาษถ่ายเอกสาร A4 
ใช้ส าหรับการจัดท าข้อสอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป และใช้
ในส านักงานของสถาบันภาษา

98,975.00      98,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา       2.
บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ และจัด
จ าหน่ายกระดาษโดยตรง

PR4000062080013 15/8/2019

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

659 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เพ่ือ
เติมรถประจ าสถาบันภาษา ขฉ7133 ชลบุรี เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆของสถาบันภาษา วันท่ี 20 ส.ค. 2562

1,200.00       1,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             ธิดามหา
นคร

1.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ และจัด
จ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง โดยตรง

PR4000062080015 19/8/2019

660 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-หมึกสีด า และกระดาษ
ไขพิมพ์ต้นฉบับ เคร่ืองรุ่น EZ 201A ขนาด A4 เพ่ือใช้
ท าข้อสอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป และเอกสารท่ัวไปของ
สถาบันภาษา

24,610.00      24,610.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา       2.
บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ และจัด
จ าหน่ายหมึกพิมพ์ และกระดาษไข 
เคร่ืองรุ่น EZ 201A ขนาด A4  โดยตรง

PR4000062080016 23/8/2019

661 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-เมาส์ USB Optical และ
ชุดหูฟัง Headset เพ่ือใช้ในการจัดทดสอบวัดความรู้
และทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

5,800.00       5,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา      2.
บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ และมีอาชีพ
จ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์ส านักงาน และ
บริการต่างๆโดยตรง

PR4000062080017 27/8/2019

662 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าคณาจารย์
ไปท าการสอน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
 ในวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080001 1/8/2019

663 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพ่ือน า
คณาจารย์ไปท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว ในวันท่ี 
8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080002 6/8/2019

664 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าคณาจารย์
มาท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว ในวันท่ี 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080008 13/8/2019

665 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและท ารูปเล่ม รายงาการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (SAR) และ 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (CAR) 
ประจ าการศึกษา 2561

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกน้ าเซอร์วิส ร้านลูกน้ าเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080015 15/8/2019

666 ขออนุมัติจัดซ้ือตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์ 1,590.00 1,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์ไอที วัฒนานคร ร้านศูนย์ไอที วัฒนานคร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080016 15/8/2019

667 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าคณาจารย์
มาท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 22 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080017 19/8/2019

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

668 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าคณาจารย์
เดินทางมาท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 26 
สิงหาคม พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080018 22/8/2019

669 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าผู้บริหาร 
คณาจารย์ ไปมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ใน
วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080019 27/8/2019

670 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและท าเล่มรายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) โครงการจัดต้ังคณ
พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์ ร้านต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080020 27/8/2019

671 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าคณาจารย์
ไปท าการสอนท่ีวิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 2 กันยายน 
พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080022 30/8/2019

672 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080013 1/8/2562

673 ซ่อมเคร่ืองยูนิตท าฟัน 11,000.00 11,000.00 ตกลงราคา บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080004 1/8/2562

674 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080017 1/8/2562

675 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 64,128.00 64,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080014 1/8/2562

676 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080015 1/8/2562

677 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080025 1/8/2562

678 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080021 1/8/2562

679 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080019 1/8/2562

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

680 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19,284.00 19,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080023 1/8/2562

681 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,219.00 22,219.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080024 1/8/2562

682 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080018 1/8/2562

683 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080016 1/8/2562

684 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080022 1/8/2562

685 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080020 1/8/2562

686 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคิปา เมด จ ากัด บริษัท สคิปา เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080034 1/8/2562

687 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080039 1/8/2562

688 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080035 1/8/2562

689 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080044 1/8/2562

690 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080038 1/8/2562

691 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,260.00 26,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080036 1/8/2562

692 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080032 1/8/2562

693 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080040 1/8/2562

694 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,900.00 31,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080029 1/8/2562

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

695 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080030 1/8/2562

696 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080033 1/8/2562

697 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080037 1/8/2562

698 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080027 1/8/2562

699 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080042 1/8/2562

700 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080043 1/8/2562

701 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,350.00 74,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080031 1/8/2562

702 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080028 1/8/2562

703 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080041 1/8/2562

704 ขอซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080026 1/8/2562

705 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจ าเดือน
สิงหาคม 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080003 1/8/2562

706 ค่าบริการสลายน่ิว จ านวน 2 ราย 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080023 5/8/2562

707 จ้างซ่อมเคร่ืองดึงคออัตโนมัติ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 
เซอร์วิส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080005 1/8/2562

708 ซ้ือ Battery ใช้กับเคร่ืองมือแพทย์ 1,350.00 1,350.00 ตกลงราคา บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080007 1/8/2562

709 ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ 1,200.00 1,200.00 ตกลงราคา บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080006 1/8/2562

710 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080009 1/8/2562

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

711 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080002 1/8/2562

712 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,805.00 3,805.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062070206 1/8/2562

713 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,667.00 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080084 2/8/2562

714 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080082 2/8/2562

715 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 46,652.00 46,652.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080079 2/8/2562

716 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 56,924.00 56,924.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080076 2/8/2562

717 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 66,875.00 66,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080074 2/8/2562

718 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 69,600.00 69,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080070 2/8/2562

719 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 81,200.00 81,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080071 2/8/2562

720 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080072 2/8/2562

721 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080017 2/8/2562

722 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนสิงหาคม พ .ศ. 2562 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080011 2/8/2562

723 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนสิงหาคม พ .ศ. 2562 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080012 2/8/2562

724 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนสิงหาคม พ .ศ. 2562 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080010 2/8/2562

725 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยติดเช้ือและ
ขยะอันตราย ประจ าเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2562

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080014 2/8/2562

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

726 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองกรองน้ า จ านวน 1 
รายการ

2,720.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080066 2/8/2562

727 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ 
Sleep Test แบบ PSG ประจ าเดือนสิงหาคม 2562

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080013 2/8/2562

728 ซ้ือ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml จ านวน
 3,120 ขวด

95,160.00 95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080061 2/8/2562

729 ซ้ือ 11 FR x 15 CM (6'') Side By Side DBL 
Temporary Set จ านวน 18 Set

50,400.00 50,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080068 2/8/2562

730 ซ้ือ Blood Tubing Set NS-2060 No.15 (INT) จ านวน
 1,100 ช้ิน

92,400.00 92,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080064 2/8/2562

731 ซ้ือ Blood Tubing Set NS-2060 No.15 (INT) จ านวน
 500 ช้ิน

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080065 2/8/2562

732 ซ้ือ MDT Plus 4 Cold Sterilant, 5000 ml จ านวน 
15 แกลลอน

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080063 2/8/2562

733 ซ้ือมิเตอร์ ขนาด 2 น้ิว 5,243.00 5,243.00 ตกลงราคา บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080092 2/8/2562

734 ซ้ือยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 
t/tube จ านวน 600 หลอด

85,386.00 85,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080081 2/8/2562

735 ซ้ือยา Atenolol 50 mg (Prenolol) จ านวน 500 กล่อง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080098 2/8/2562

736 ซ้ือยา Betahistine 12 mg (Betahis 12) จ านวน 300
 กล่อง

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080089 2/8/2562

737 ซ้ือยา CefAZolin 1 gm inl (Cefzolin) จ านวน 300 
กล่อง

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080085 2/8/2562

738 ซ้ือยา D 5 S/3 1000 ml จ านวน 500 ถุง , Water 
(sterile) 1000 ml (AS) จ านวน 600 ขวด

33,400.00 33,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080091 2/8/2562

739 ซ้ือยา Degarelix 80 mg (Firmagon) 1syr/box 
จ านวน 4 box

21,532.68 21,532.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080083 2/8/2562

740 ซ้ือยา Entecarvir 0.5 mg (Baraclude) จ านวน 60 
กล่อง

86,349.00 86,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080075 2/8/2562

741 ซ้ือยา Fenofibrate 200 mg (Adfen-200) จ านวน 
4000 กล่อง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080080 2/8/2562

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

742 ซ้ือยา Fusidic acid/Bet val. Cream 5 gm 
(Fucicort) จ านวน 100 หลอด , Fusidic acid/Hdcs 

14,873.00 14,873.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080073 2/8/2562

743 ซ้ือยา Glucosamine 500 mg (Glucosa) จ านวน 100
 กล่อง

27,700.00 27,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080077 2/8/2562

744 ซ้ือยา Human igG 50 mg/1 ml (LIV GAMMA) 
จ านวน 12 vial

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080099 2/8/2562

745 ซ้ือยา Macrogol 4000 pwd 137.155 gm (Niflec) 
จ านวน 100 ซอง

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080094 2/8/2562

746 ซ้ือยา Metoprolol 100 mg (Cardeloc) จ านวน 50 
กล่อง

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080088 2/8/2562

747 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 250 ml จ านวน 500 ถุง 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080093 2/8/2562

748 ซ้ือยา Potassium citrate231+Na citrate195 tab 
(Pocitrin) จ านวน 60 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080097 2/8/2562

749 ซ้ือยา Sodium hypochlorite 5 gm (Virkon) จ านวน
 5 กล่อง

9,501.60 9,501.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080090 2/8/2562

750 ซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน  1 เคร่ือง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จ ากัด บริษัท ออดิเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080059 2/8/2562

751 ซ้ือเคร่ืองดูดเสมหะแบบพกพา จ านวน 2 เคร่ือง 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080015 2/8/2562

752 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080078 2/8/2562

753 ซ้ือกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ 11,590.00 11,590.00 ตกลงราคา โกลบอลไอที เซอร์วิส โกลบอลไอที เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080020 4/8/2562

754 ซ้ือลูกประคบ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคุณนิษฐ์  ห้องตรง นางสาวคุณนิษฐ์  ห้องตรง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080100 4/8/2562

755 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080110 4/8/2562

756 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080111 4/8/2562

757 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองมือแพทย์ 1,005.80 1,005.80 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080104 4/8/2562

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

758 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6,955.00 6,955.00 ตกลงราคา ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080103 4/8/2562

759 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 17,000.00 17,000.00 ตกลงราคา ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080019 4/8/2562

760 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 28,000.00 28,000.00 ตกลงราคา ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080018 4/8/2562

761 ซ้ือแบตเตอร่ี 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080109 4/8/2562

762 ซ้ือโทรทัศน์ 1 เคร่ือง 6,800.00 6,800.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุ-
โทรทัศน์ จ ากัด

บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุ-
โทรทัศน์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080107 4/8/2562

763 ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 6 รายการ 12,604.60 12,604.60 ตกลงราคา ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080021 4/8/2562

764 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080144 5/8/2562

765 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 7,490.00 7,490.00 ตกลงราคา ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080112 5/8/2562

766 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080141 5/8/2562

767 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080142 5/8/2562

768 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080140 5/8/2562

769 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 5,400 แผ่น 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโนชา อุตตะรัตน์ นางสาวอโนชา อุตตะรัตน์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080137 5/8/2562

770 ขออนุมัติซ้ือผ้าม่าน จ านวน 11 รายการ 99,523.00 99,523.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผ้าม่าน ชลบุรีผ้าม่าน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080033 6/8/2562

771 ซ้ือ Alcohol Rub 4 L (ท่ัวไป) (+Hibi,0.5%) จ านวน 
10 ขวด , Alcohol Rub 300 ml (+Hibis,0.5%) 
Microrubl 300 ml จ านวน 500 ขวด

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080128 5/8/2562

772 ซ้ือ Aniosyme DLM-maxi-5 litr (ล้างเคร่ืองมือสโคป)
 จ านวน 5 แกลอน

18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080130 5/8/2562

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

773 ซ้ือกระดาษ EKG Paper 1/2 A4 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080133 5/8/2562

774 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A5 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080132 5/8/2562

775 ซ้ือผงหมึก LaserJet HP CF 283 XC 25,900.00 25,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080131 5/8/2562

776 ซ้ือพลาสติกดามข้อเท้าแบบส้ัน 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพี เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอสพี เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080120 5/8/2562

777 ซ้ือยา Budesonide 0.5 mg/2 ml (Pulmicort 
Respule) จ านวน 50 กล่อง

33,223.50 33,223.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080117 5/8/2562

778 ซ้ือยา Methylene blue 20 mg/2 ml inj จ านวน 20
 vial , Alteplase (rt-PA) 2 mg จ านวน 12 dose

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080138 5/8/2562

779 ซ้ือยา Norepinephrine 4 mg/4 ml (N 
EPI,Levophed) จ านวน 500 amp

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080119 5/8/2562

780 ซ้ือยา Pioglitazone 30 mg tab (Utmos) จ านวน 
3000 กล่อง , Gemfibrozil 300 mg (Hidil) จ านวน 
180 กล่อง

99,720.00 99,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080113 5/8/2562

781 ซ้ือยา Progesterone 200 mg tab (Utrogestan) 
จ านวน 20 กล่อง

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080116 5/8/2562

782 ซ้ือยา จ านวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 38,000.70 38,000.70 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080123 5/8/2562

783 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080124 5/8/2562

784 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080122 5/8/2562

785 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด 25,920.00 25,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080129 5/8/2562

786 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 3 ชนิด 77,070.00 77,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080127 5/8/2562

787 ซ้ือออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 78,851.25 78,851.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080118 5/8/2562

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

788 ซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดแรงดันเด่ียว จ านวน 1 เคร่ือง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080134 5/8/2562

789 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 21,000.00 21,000.00 ตกลงราคา ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080022 5/8/2562

790 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ 75,500.00 75,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จ ากัด บริษัท โคโลซาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080126 5/8/2562

791 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19,680.00 19,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080143 5/8/2562

792 ขอซ้ือ Battery Lithum 9V. 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080149 6/8/2562

793 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080148 6/8/2562

794 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080195 7/8/2562

795 ซ้ือสายต่อจากเคร่ืองตรวจจับออกซิเจนในเลือด SPO2 
CONNECTION CORD FOR BLUPRO จ านวน 1 อัน

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080166 7/8/2562

796 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080205 7/8/2562

797 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080203 7/8/2562

798 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080197 7/8/2562

799 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080207 7/8/2562

800 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080206 7/8/2562

801 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080201 7/8/2562

802 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 88,500.00 88,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080199 7/8/2562

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

803 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080200 7/8/2562

804 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,600.00 90,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080198 7/8/2562

805 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคิปา เมด จ ากัด บริษัท สคิปา เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080192 7/8/2562

806 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080194 7/8/2562

807 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080191 7/8/2562

808 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080189 7/8/2562

809 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080188 7/8/2562

810 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 75,750.00 75,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080190 7/8/2562

811 ขออนุมัติติดต้ังป้ายสอดอะคริลิค,ติดสติกเกอร์,ติดอักษร
กล่องพลาสวูด จ านวน 48 รายการ

92,640.60 92,640.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080038 7/8/2562

812 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจอ Monitor จ านวน 1 
รายการ

9,523.00 9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080170 7/8/2562

813 ค่าบริการสลายน่ิว ESWL จ านวน 2 ราย 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080045 9/8/2562

814 ค่าบริการเคร่ืองเลเซอร์ธูเล่ียม แบบเคล่ือนท่ี จ านวน 1 
ราย

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080046 9/8/2562

815 จ้างเปล่ียนชุดลูกยางรองชุดเลนส์พร้อมปรับต้ังเลนส์ 
Alighment Solinoid Focus

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080037 7/8/2562

816 ซ้ือ Battery Medical for TOP 2200 12V 1000mA 
จ านวน 1 อัน ของเคร่ืองให้สารละลายทางหลอดเลือดด า

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080184 7/8/2562

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

817 ซ้ือผ้าฝ้ายฟอกเขียว 95,000.00 95,000.00 ตกลงราคา ร้าน เท็น เทรดด้ิง ร้าน เท็น เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080036 7/8/2562

818 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080204 7/8/2562

819 ซ่่ือยา Flunarizine 5 mg (Poli-flunarin) จ านวน 30 
กล่อง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080215 8/8/2562

820 ซ้ือยา CYCLOphosphamide 1000 mg inj 
(Cycloxan) จ านวน 50 vial

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080221 8/8/2562

821 ซ้ือยา Diltiazem 120 mg cap (Cascor XL) จ านวน 
100 กล่อง

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080227 8/8/2562

822 ซ้ือยา Fsh CycloProgynova21 (EV2/21+NG 
0.5/10) จ านวน 100 แผง

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080228 8/8/2562

823 ซ้ือยา Gabapentin 100 mg (Gabutin) จ านวน 400 
กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080223 8/8/2562

824 ซ้ือยา Ginkgo biloba extract 120 mg tab 
(Tebonin forte) จ านวน 150 กล่อง

75,756.00 75,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080225 8/8/2562

825 ซ้ือยา Glucerna 400 gm จ านวน 50 กระป๋อง 19,206.50 19,206.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080218 8/8/2562

826 ซ้ือยา Lidocaine + Prilocaine 2.5% 30 gm (EMLA)
 จ านวน 10 กล่อง

6,687.50 6,687.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080229 8/8/2562

827 ซ้ือยา MTV+Mineral tab (Centrum) จ านวน 50 ขวด 25,038.00 25,038.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080213 8/8/2562

828 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 100 (น้ าเกลือล้างแผล) จ านวน 
1000 ขวด

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080214 8/8/2562

829 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) จ านวน
 3000 ขวด

87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080212 8/8/2562

830 ซ้ือยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml 
(Prevnar) จ านวน 40 หลอด

82,775.20 82,775.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080224 8/8/2562

831 ซ้ือยา Pyridostigmine 60 mg tab (Mestinon) 
จ านวน 30 ขวด

22,213.20 22,213.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080216 8/8/2562

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

832 ซ้ือยา Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จ านวน
 100 กล่อง

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080222 8/8/2562

833 ซ้ือยา TPN SmofKabiven Pl 1300 KCal inj (1904 
ml) จ านวน 20 bag , TPN-SmofKabiven CT 1600 
KCal (1477 ml) จ านวน 20 ถุง

69,336.00 69,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080220 8/8/2562

834 ซ้ือยา norfloxacin 400 mg tab จ านวน 20 กล่อง 9,160.00 9,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080230 8/8/2562

835 ซ้ือสาย Bipolar cable,4 m.ของเคร่ืองจ้ีตัดด้วยไฟฟ้า 
จ านวน 2 เส้น

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080041 8/8/2562

836 ซ้ือ LCD TOUCHSCREEN  จ านวน 1 อัน ส าหรับ
เคร่ืองดึงคอดึงหลังไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080042 8/8/2562

837 ขออนุมัติค่าเช่าพ้ืนท่ีอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลเมืองแสนสุข

96,960.00 96,960.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาล ต าบลแสนสุข เทศบาล ต าบลแสนสุข คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062070272 9/8/2562

838 ซ้ือ LNCS Neo SpO2 sersor for Masimo (Original)
 / Battery 8.4V 8Ah for GE Dash2500

32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080048 9/8/2562

839 ซ้ือสายจอ Monitor HDMI to DVI - D 24+1 ความยาว
 10 เมตร จ านวน 1 ชุด

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080236 9/8/2562

840 ซ้ือลูกล้อขนาด 2 น้ิว มีระบบเบรค จ านวน 2 ล้อ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080234 9/8/2562

841 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 54,400.00 54,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080256 13/8/2562

842 ซ้ือยา จ านวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ 71,070.00 71,070.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080270 13/8/2562

843 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 91,740.00 91,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080257 13/8/2562

844 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080254 13/8/2562

845 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,300.00 11,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080244 13/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

846 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080243 13/8/2562

847 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080242 13/8/2562

848 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080246 13/8/2562

849 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,630.00 33,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080249 13/8/2562

850 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080247 13/8/2562

851 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 71,579.00 71,579.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080248 13/8/2562

852 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 75,863.00 75,863.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080251 13/8/2562

853 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 78,560.00 78,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080250 13/8/2562

854 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080252 13/8/2562

855 ซ้ือยา Cefotaxime 1 gm (Claraxim) จ านวน 5 กล่อง
 , Ciprofloxacin 200 mg inj 100 ml (Cifloxin) 
จ านวน 500 vial , CefDinir 100 mg cap (Samnir) 
จ านวน 50 กล่อง

87,472.50 87,472.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080258 13/8/2562

856 ซ้ือยา Conjugated Estrogen 0.625 mg tab 
(Estromon) จ านวน 3 กล่อง

1,275.00 1,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080245 13/8/2562

857 ซ้ือยา Hepatitis B vac 1 ml (Euvax-B) จ านวน 300 
vial

73,830.00 73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080266 13/8/2562

858 ซ้ือยา Morphine 10 mg Tab จ านวน 30 กล่อง , 
Pethidine 50 mg/1 ml จ านวน 20 box , Morphine
 10 mg/1 ml inj จ านวน 100 กล่อง

18,300.00 18,300.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080267 13/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

859 ซ้ือยา จ านวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ 26,450.00 26,450.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080269 13/8/2562

860 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080255 13/8/2562

861 ซ้ือผ้าขนหนู 2 รายการ 6,313.00 6,313.00 ตกลงราคา ร้าน ลีธนกิจ ร้าน ลีธนกิจ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080275 14/8/2562

862 ซ้ือถังพลาสติก 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ล้ิมเต็กก่ีเคร่ืองครัว ล้ิมเต็กก่ีเคร่ืองครัว คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080272 14/8/2562

863 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,930.00 6,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080323 15/8/2562

864 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080326 15/8/2562

865 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080322 15/8/2562

866 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080324 15/8/2562

867 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 39,055.00 39,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080325 15/8/2562

868 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080319 15/8/2562

869 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080320 15/8/2562

870 ขอซ้ือสาย LAN CAT5e และหัว RJ45 8,360.00 8,360.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080318 15/8/2562

871 ขอซ้ือเลนส์ส าหับตรวจประสาทตา 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดีอินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท แกรนดีอินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080316 15/8/2562

872 ขออนุมัติค่าบริการสอบเทียบเคร่ืองตรวจการได้ยินหูช้ัน
กลาง

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080313 15/8/2562

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

873 ขออนุมัติซ้ือชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ ส าหรับผู้ใหญ่ 
จ านวน 1 ชุด

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080315 15/8/2562

874 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

70,800.00 70,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080281 15/8/2562

875 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

87,600.00 87,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080300 15/8/2562

876 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

89,400.00 89,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080278 15/8/2562

877 จ้างซ่อมวงจรจักรยานออกก าลังกายไฟฟ้า (งาน
กายภาพบ าบัด) 571100401000001

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080327 15/8/2562

878 จ้างซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 
550804401000012

32,150.00 32,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080050 15/8/2562

879 ซ้ือ Control Gas Sprine Rod 10 mm. จ านวน 2 ตัว 9,878.24 9,878.24 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิเล็คทรอ เทรด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิเล็คทรอ เทรด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080317 15/8/2562

880 ซ้ือ KCL FOR SPRING PAK จ านวน 500 ซอง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080277 15/8/2562

881 ซ้ือ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จ านวน 765 
แกลลอน

99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080276 15/8/2562

882 ซ้ือยา Alendron70+VitD56 tab (FosamaxPlus) 
จ านวน 300 กล่อง

98,547.00 98,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080314 15/8/2562

883 ซ้ือยา Alverine 60+Simethicone 300 mg tab 
(Meteospasmyl) จ านวน 50 กล่อง

11,021.00 11,021.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080304 15/8/2562

884 ซ้ือยา Anastrozole 1 mg tab (Arimidex) จ านวน 30
 กล่อง

32,998.80 32,998.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080301 15/8/2562

885 ซ้ือยา Cc Medroxyprogesterone 150 mg/3 ml 
(DEPO) จ านวน 300 vial

2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080285 15/8/2562

886 ซ้ือยา Cc:Etonogestrel 68 mg ฝัง (Implanon NXT)
 จ านวน 20 กล่อง

36,594.00 36,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080308 15/8/2562

887 ซ้ือยา D 5 S 1000 ml จ านวน 300 ถุง 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080289 15/8/2562

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

888 ซ้ือยา DTPa+IPV+HIB 0.5 ml (Pentaxim) จ านวน 50
 กล่อง

45,475.00 45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080310 15/8/2562

889 ซ้ือยา DTPa+IPV+HIB+HB (Hexaxim) จ านวน 50 
กล่อง

69,015.00 69,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080309 15/8/2562

890 ซ้ือยา Diosmin 450 + Hesperidin 50 mg tab 
(Daflon) จ านวน 380 กล่อง

97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080306 15/8/2562

891 ซ้ือยา Enoxaparin 4000 iu/0.4 ml (Clexane) 
จ านวน 100 กล่อง , Valproate 200 mg/1 ml 60 ml
 syr (Depakine) จ านวน 50 ขวด

46,759.00 46,759.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080303 15/8/2562

892 ซ้ือยา Glutaraldehyde 2% 5 litr (Steranios) 
จ านวน 20 แกลลอน

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080302 15/8/2562

893 ซ้ือยา HPV vac Quadrivalent 0.5 ml (Gardasil) 
จ านวน 30 dose

65,002.50 65,002.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080312 15/8/2562

894 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 100 ml จ านวน 5000 ถุง 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080292 15/8/2562

895 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 1000 ml จ านวน 3000 ถุง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080280 15/8/2562

896 ซ้ือยา Pantoprazole 40 mg inj (Pantoval) จ านวน 
500 vial

31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080305 15/8/2562

897 ซ้ือยา Seretide $50+F250/P Accuhaler 60 dose 
จ านวน 200 ชุด

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080311 15/8/2562

898 ซ้ือยา Valproate 500 mg tab (Depakine Chrono) 
จ านวน 200 ขวด

60,348.00 60,348.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080299 15/8/2562

899 แบตเตอร่ีเคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า Rechargeble 
battery จ านวน 1อั น

16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080049 15/8/2562

900  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 33,063.00 33,063.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080065 16/8/2562

901 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จ านวน
 10 อัน

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080336 16/8/2562

902 ซ้ือ SS-A-BIOTABS ELECTRO 1 BOX/500 PCS แผ่น
แปะ EKG  จ านวน 3 ซอง

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080335 16/8/2562

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

903 ซ้ือ sterile Gas EO 44,554.80 44,554.80 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080056 16/8/2562

904 ซ้ือน้ ายาซักผ้า 4 รายการ 28,141.00 28,141.00 ตกลงราคา บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080059 16/8/2562

905 ซ้ือลูกล้อส าหรับเตียงผู้ป่วย มีระบบเบรค 5 น้ิว จ านวน 
20 ชุด

10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080052 16/8/2562

906 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ 13,375.00 13,375.00 ตกลงราคา บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080061 16/8/2562

907 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 27,400.00 27,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080369 16/8/2562

908 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  1 รายการ 19,773.60 19,773.60 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080066 16/8/2562

909 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  1 รายการ 53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080350 16/8/2562

910 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  2 รายการ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080366 16/8/2562

911 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  3 รายการ 8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080357 16/8/2562

912 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสเพอริเทค จ ากัด บริษัท พรอสเพอริเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080358 16/8/2562

913 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอร์โน่ จ ากัด บริษัท เฟอร์โน่ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080359 16/8/2562

914 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080361 16/8/2562

915 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080362 16/8/2562

916 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080368 16/8/2562

917 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 18,775.00 18,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080363 16/8/2562

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

918 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 57,780.00 57,780.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080064 16/8/2562

919 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080351 16/8/2562

920 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11 รายการ 49,840.00 49,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080360 16/8/2562

921 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080332 16/8/2562

922 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ 24,727.70 24,727.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080367 16/8/2562

923 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ 39,376.00 39,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080364 16/8/2562

924 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ 61,525.00 61,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080365 16/8/2562

925 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4 รายการ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080370 16/8/2562

926 ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ
บิวช่ันซิสเทม จ ากัด

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ
บิวช่ันซิสเทม จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080340 16/8/2562

927 ซ้ือสติกเกอร์ 13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080054 16/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

928 จ้างซ่อมหัวกรอฟัน รุ่น S-11 (6008011010000001) 5,180.00 5,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080338 16/8/2562

929 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080375 18/8/2562

930 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080371 18/8/2562

931 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080373 18/8/2562

932 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 23,754.00 23,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080374 18/8/2562

933 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080372 18/8/2562

934 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080413 19/8/2562

935 อุปกรณ์ไฟติดหัวแบบไร้สาย จ านวน 1 อัน 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศัลยเวทย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศัลยเวทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080403 19/8/2562

936 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080415 19/8/2562

937 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080411 19/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

938 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,100.00 29,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080412 19/8/2562

939 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080393 19/8/2562

940 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 89,100.00 89,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080394 19/8/2562

941 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 93,694.00 93,694.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080416 19/8/2562

942 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 94,700.00 94,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080391 19/8/2562

943 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080392 19/8/2562

944 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 97,728.00 97,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080417 19/8/2562

945 ขออนุมัติซ้ือฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร ชนิดโพลีไวนิลคลอ
ไรด์ ขนาด 600 เมตร

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080396 19/8/2562

946 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด10 kVA จ านวน 1
 เคร่ือง

93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูโฟทิค จ ากัด บริษัท ชูโฟทิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080080 19/8/2562

947 ขอเปล่่ียนถัง CO2 GAS 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น พี อาร์ ไซน์ แอนด์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท เอ็น พี อาร์ ไซน์ แอนด์ เมดิ
คอล จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080397 19/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

948 จ้างซ่อมเคร่ืองช่ังน้ าหนักพร้อมวัดความส่วนสูงระบบ
อัตโนมัติ  จ านวน 1 ชุด

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080381 19/8/2562

949 ซือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ็ม.พี.วี. จ ากัด บริษัท  เอ็ม.พี.วี. จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080402 19/8/2562

950 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 2 ชนิด 55,854.00 55,854.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080407 19/8/2562

951 ซ้ือถังขยะแบบเหยียบ 2 ชนิด 19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080419 19/8/2562

952 ซ้ือยา Filgrastim 300 mcg inj (Neutromax) จ านวน
 100 amp , Streptokinase 1.5 mu (Streptase) 
จ านวน 5 vial

82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080383 19/8/2562

953 ซ้ือยา Fosfomycin 4 gm inj (Fosmicin) จ านวน 3 
กล่อง

11,299.20 11,299.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080380 19/8/2562

954 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 ชนิด 25,230.00 25,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080410 19/8/2562

955 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทบย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080404 19/8/2562

956 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080422 19/8/2562

957 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080421 19/8/2562

หนา้ 82



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

958 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด 19,684.79 19,684.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080400 19/8/2562

959 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด 49,652.28 49,652.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080420 19/8/2562

960 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด 78,645.00 78,645.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080423 19/8/2562

961 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 6 ชนิด 77,703.40 77,703.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080405 19/8/2562

962 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22 ชนิด 76,761.00 76,761.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080409 19/8/2562

963 ซ้ือสายตรวจจับออกซิเจนในเลือด masimo 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080384 19/8/2562

964 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080398 19/8/2562

965 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080414 19/8/2562

966 ซ่อมหน้าจอเคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไป  ย่ีห้อ โตชิบา 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท วี อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080081 20/8/2562

967 ขอจ้างท าส่ือโฆษณา และประชาสัมพันธ์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080091 21/8/2562

หนา้ 83



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

968 ซ้ือแบตเตอร่ี เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 
Rechargeble battery จ านวน 1 ก้อน

16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080092 21/8/2562

969 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080096 22/8/2562

970 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ 
Sleep Test แบบ PSG ประจ าเดือนกันยายน 2562

53,900.00 53,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080097 22/8/2562

971 ซ้ือ ขวดแก้วสีชา 60 ml (ฝาด าพร้อมจุกใน) จ านวน 
400 ขวด , ฝาจุกขวดแก้ว-สีชา 60 ml (ฝา#4,จุกใน#5)
 จ านวน 1000 ชุด , ขวดแก้วสีขา 500 ml (ฝาด าพร้อม
จุกใน) จ านวน 200 ใบ

6,336.00 6,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080486 21/8/2562

972 ซ้ือยา Acetylcysteine 300 mg/3 ml inj (Fluimucil)
 จ านวน 50 กล่อง

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080476 21/8/2562

973 ซ้ือยา Allopurinol 100 mg (AlloPurinol) จ านวน 70
 กล่อง

24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080473 21/8/2562

974 ซ้ือยา Atropine sulfate 1% e.d 5 ml (ISOPTO) 
จ านวน 20 ขวด

1,647.80 1,647.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080490 21/8/2562

975 ซ้ือยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125) 
(Cavumox) จ านวน 540 กล่อง

57,202.20 57,202.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080498 21/8/2562

976 ซ้ือยา BIO Td vac 0.5 ml (Tetanus+dipht. toxoid)
 จ านวน 200 กล่อง

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080462 21/8/2562

977 ซ้ือยา CAPD 10 (1.5%Low Cal) เหลือง 2000 ml 
จ านวน 200 ถุง

28,400.00 28,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080474 21/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

978 ซ้ือยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จ านวน 100 
กล่อง

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080483 21/8/2562

979 ซ้ือยา Chlorhexidine 5 % (gallon) จ านวน 10 
แกลลอน

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080446 21/8/2562

980 ซ้ือยา Clozapine 25 mg tab จ านวน 30 กล่อง , 
Clozapine 100 mg (Clozapin 100) จ านวน 6 กล่อง

8,610.00 8,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอล ฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080484 21/8/2562

981 ซ้ือยา D 5 S/2 1000 ml จ านวน 1500 ถุง 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080501 21/8/2562

982 ซ้ือยา DOBUtamine 250 mg/20 ml inj (โดบู) 
จ านวน 100 vial

11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080455 21/8/2562

983 ซ้ือยา Desmopressin 4 mcg/1 ml inj (Minirin) 
จ านวน 2 กล่อง

4,979.78 4,979.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080461 21/8/2562

984 ซ้ือยา Dicloxacillin 62.5 mg/5 ml sy (U diclox) 
จ านวน 300 ขวด

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080479 21/8/2562

985 ซ้ือยา Ferrous fumarate 45 mg/0.6 ml 15 ml 
(Ferdek) จ านวน 300 กล่อง

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080443 21/8/2562

986 ซ้ือยา Fluoxetine 20 mg จ านวน 100 กล่อง 7,597.00 7,597.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080444 21/8/2562

987 ซ้ือยา Fsh Provera (Medroxyprogesterone 5 mg) 
จ านวน 30 ขวด

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080448 21/8/2562

หนา้ 85



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

988 ซ้ือยา Gabapentin 300 mg cap (Berlontin) 200 
กล่อง

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080459 21/8/2562

989 ซ้ือยา Glucose 50% 50 ml จ านวน 500 vial , 
Aceta 1000 ml (A.N.B) จ านวน 500 ถุง

30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080458 21/8/2562

990 ซ้ือยา Griseofulvin 500 mg จ านวน 10 กล่อง 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080442 21/8/2562

991 ซ้ือยา Hepatitis B vac 0.5 ml (Euvax-B 0.5) จ านวน
 30 dose

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080451 21/8/2562

992 ซ้ือยา INH/R/P/E (75/150/400/275) (RifaFour) 
จ านวน 100 กล่อง

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080454 21/8/2562

993 ซ้ือยา Insulin GENSULIN 30/70 pen 3 ml 
(RI30u/NPH70/ml) จ านวน 150 กล่อง

58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080460 21/8/2562

994 ซ้ือยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml 
(Gensulin-N) จ านวน 100 กล่อง

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080481 21/8/2562

995 ซ้ือยา Leflunomide 20 mg tab (Arava) จ านวน 30 
กล่อง

49,562.40 49,562.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080453 21/8/2562

996 ซ้ือยา Leuprorelin 45 mg inj (Eligard) จ านวน 2 vial 29,275.20 29,275.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080466 21/8/2562

997 ซ้ือยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จ านวน 150 
กล่อง

41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080463 21/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

998 ซ้ือยา Lubricate Gel 5 gm (KY/SteriGel) จ านวน 
5000 ซอง

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080485 21/8/2562

999 ซ้ือยา MMR vac รพ. (Masu) จ านวน 30 vial 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080488 21/8/2562

1000 ซ้ือยา Meropenam 1 gm inj (Monem) จ านวน 200
 vial

20,770.84 20,770.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080471 21/8/2562

1001 ซ้ือยา Metformin 500 mg tab (Glucolyte) จ านวน 
300 กล่อง , Clonidine HCI 0.15 mg (Hypodine) 
จ านวน 10 กล่อง

41,400.00 41,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080480 21/8/2562

1002 ซ้ือยา MethiMazole 5 mg tab (Timazol) จ านวน 
50 กล่อง

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080467 21/8/2562

1003 ซ้ือยา Metronidazole 500 mg inj 100 ml 
(Mepagyl) จ านวน 1000 ขวด

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080447 21/8/2562

1004 ซ้ือยา Misoprostol 200 mcg tab (Cytotec) จ านวน
 3 กล่อง

3,694.71 3,694.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080477 21/8/2562

1005 ซ้ือยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จ านวน 
100 กล่อง

36,915.00 36,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080468 21/8/2562

1006 ซ้ือยา Phenytoin 250 mg/5 ml inj (Dilantin) 
จ านวน 8 กล่อง

49,862.00 49,862.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080482 21/8/2562

1007 ซ้ือยา PotassiumCl Elixir 6.67 mEq/5 ml 60 ml 
(Potas elixir) จ านวน 500 ขวด

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080457 21/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1008 ซ้ือยา Saw palmetto 160+Sting nettle 120 mg 
cap (Prostagutt) จ านวน 40 กล่อง

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080464 21/8/2562

1009 ซ้ือยา Simvastatin 20 mg tab (Bestatin) จ านวน 80
 กล่อง , Amlodipine 10 mg (Amlopine) จ านวน 60
 กล่อง

81,400.00 81,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080500 21/8/2562

1010 ซ้ือยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 120 dose
 จ านวน 50 กล่อง , Symbicort Rabihaler 
160+4.5/D 120 dose จ านวน 10 กล่อง

47,187.00 47,187.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080465 21/8/2562

1011 ซ้ือยา Tafluprost 15 mcg/ml e.d (Taflotan-s) 
จ านวน 100 กล่อง

55,800.50 55,800.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080452 21/8/2562

1012 ซ้ือยา Timolol 0.5% e.d 5 ml (Timolol) จ านวน 
300 ขวด

14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080489 21/8/2562

1013 ซ้ือยา Water (sterile) 10 ml for injection จ านวน 
10000 amp

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080445 21/8/2562

1014 ซ้ือยา lopromide 370 mg/50 ml (Ultravist370) 
จ านวน 10 กล่อง

39,055.00 39,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080456 21/8/2562

1015 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 25,262.56 25,262.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080496 21/8/2562

1016 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน 
กันยายน พ.ศ. 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080094 22/8/2562

1017 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 35,780.80 35,780.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080514 22/8/2562

หนา้ 88



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1018 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2562

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062070008 22/8/2562

1019 ขออนุมัติซ้ือ Blood Tubing Set NS-2060 No.15 
(INT) จ านวน 1,150 ช้ิน

96,600.00 96,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080507 22/8/2562

1020 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080099 23/8/2562

1021 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบปรอท จ านวน 3 
รายการ

6,245.00 6,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080512 22/8/2562

1022 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080101 23/8/2562

1023 จ้างซ่อมหัวกรอฟัน รุ่น S-11 12,930.00 12,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080098 22/8/2562

1024 ซ้ือ AV Fistula Needle Turn Wing 16G จ านวน 
4,000 แพ็ค

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080508 22/8/2562

1025 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยติดเช้ือและ
ขยะอันตราย ประจ าเดือนกันยายนพ.ศ. 2562

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080100 23/8/2562

1026 ขออนุมัติซ้ือเครืองช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมท่ีวัด
ส่วนสูง จ านวน 1 เคร่ือง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080102 27/8/2562

1027 ซ้ือ Glove Disposible # M 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080529 26/8/2562

หนา้ 89



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1028 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 6 ชนิด 81,400.00 81,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080536 26/8/2562

1029 ซ้ือกระดาษบันทึกผลส าหรับเคร่ืองวัดความดันโลหิต 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัช อิน เทค จ ากัด บริษัท ทัช อิน เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080535 26/8/2562

1030 ซ้ือกระดาษเช็ดมือแบบยาว 72,000.72 72,000.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080526 26/8/2562

1031 ซ้ือผงหมึก LaserJet HP CF 283 XC 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080527 26/8/2562

1032 ซ้ือยา Carbamazepine 200 mg (Antafit) จ านวน 10
 กล่อง

6,950.00 6,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080520 26/8/2562

1033 ซ้ือยา Enalapril 5 mg (Anapril5) จ านวน 100 กล่อง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080519 26/8/2562

1034 ซ้ือยา HEPArin 5000iu/ml inj 5 ml (Hepamax) 
จ านวน 30 กล่อง

86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080524 26/8/2562

1035 ซ้ือยา Insulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml 
(NovoMix30 PF) จ านวน 50 กล่อง

44,137.50 44,137.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080523 26/8/2562

1036 ซ้ือยา Iron Sucrose inj 100mg/5 ml (Femorum) 
จ านวน 30 กล่อง

21,450.00 21,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080525 26/8/2562

1037 ซ้ือยา Levofloxacin 500 mg tab (Levoflox GPO) 
จ านวน 5 กล่อง , Atropine 0.6 mg/1 ml (Atropine 
sulfate) จ านวน 200 กล่อง

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080540 26/8/2562

หนา้ 90



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1038 ซ้ือยา Lorazepam 1 mg tab (บจ4) จ านวน 30 กล่อง
 , Lorazepam 0.5 mg tab (บจ4) จ านวน 50 กล่อง

21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080521 26/8/2562

1039 ซ้ือยา Rifampicin 450 mg (Rifampicin) จ านวน 20 
กล่อง

8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080522 26/8/2562

1040 ซ้ือยา จ านวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 63,994.00 63,994.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080541 26/8/2562

1041 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 61,200.00 61,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080539 26/8/2562

1042 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080537 26/8/2562

1043 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด 28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080534 26/8/2562

1044 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด 61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080538 26/8/2562

1045 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 3 ชนิด 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080531 26/8/2562

1046 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด 74,686.00 74,686.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080533 26/8/2562

1047 ซ้ือ Tri-flow incentive spirometer 11,280.00 11,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080528 26/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1048 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กันยายน 2562

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080103 27/8/2562

1049 ซ้ือ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จ านวน 765 
แกลลอน

99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080549 27/8/2562

1050 ซ้ือ Elisio 130 HR จ านวน 36 ช้ิน 22,320.00 22,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080550 27/8/2562

1051 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กันยายน 2562

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062080104 27/8/2562

1052 ซ้ือยา Perphenazine 8 mg tab (POrazine8) จ านวน
 5 ขวด

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080558 28/8/2562

1053 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062090014 9/9/2562

1054 ซ้ือยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จ านวน 100 
กล่อง

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080576 29/8/2562

1055 ซ้ือยา ParaCETamol 500 mg tab (Sara) จ านวน 50
 กล่อง , Paracetamol 250 mg/5 ml sus 60 ml 
(Sara forte) จ านวน 500 ขวด

25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080575 29/8/2562

1056 ซ้ือยา Rotavirus vac oral (Rotarix) จ านวน 60 dose 16,498.76 16,498.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080579 29/8/2562

1057 ซ้ือยา Rotigotine 4 mg transdermal patch 
(Neupro) จ านวน 10 กล่อง

40,146.40 40,146.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080570 29/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1058 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080581 29/8/2562

1059 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080583 29/8/2562

1060 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080580 29/8/2562

1061 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด 36,600.00 36,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080584 29/8/2562

1062 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080586 29/8/2562

1063 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 5 ชนิด 14,519.90 14,519.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080585 29/8/2562

1064 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 7 ชนิด 59,706.00 59,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080582 29/8/2562

1065 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080569 29/8/2562

1066 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 87,312.00 87,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080571 29/8/2562

1067 ซ้ือยา Cefixime 100 mg/5 ml syr 30 ml (Cefspan)
 จ านวน 100 ขวด

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080574 29/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1068 ซ้ือยา Fluorometholone 0.1% e.d 10 ml (Flarex)
 จ านวน 60 ขวด , TobraDEX 
(Dex100mg+Tobra300mg) e.d 5 ml จ านวน 100 
ขวด

14,166.80 14,166.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062080590 30/8/2562

1069 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 3 รายการ 85,900.00 85,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062080003 1/8/2019

1070 ขออนุมัติจ้างซ่อมห้อง 5 รายการ 15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062080002 1/8/2019

1071 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 17 รายการ 3,227.00 3,227.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080003 1/8/2019

1072 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 61,925.18 61,925.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080013 1/8/2019

1073 ขอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 535 535 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080004 1/8/2019

1074 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 13,107.50 13,107.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จ ากัด บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080006 1/8/2019

1075 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 10 รายการ 26,707.20 26,707.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080005 1/8/2019

1076 ขอซ้ือวัสดุ 7 รายการ 8,021.00 8,021.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ทวี
โชคเภสัช  นางสุกัญญา จีนเมือง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ทวี
โชคเภสัช  นางสุกัญญา จีนเมือง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080019 1/8/2019

1077 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมนิสิต โครงการ
นิสิตชิดคุณธรรม

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, นาย
เสถียร  มณีเติม และ ร้านบัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จก.

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, นาย
เสถียร  มณีเติม และ ร้านบัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จก.

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080015 1/8/2019

1078 ขออนุมัติจ้างเหมาท าห้อง 36,110.00 36,110.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062080001 1/8/2019

1079 วัสดุส านักงาน 5 รายการ 867.15 867.15 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช,บัณฑิตเอกสาร
,บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ร้านธีรเดช,บัณฑิตเอกสาร
,บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080032 2/8/2019

1080 วัสดุส านักงาน 14 รายการ 3,691.90 3,691.90 เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จก บ.ซีโอแอล จก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080052 2/8/2019

หนา้ 94



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1081 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080043 2/8/2019

1082 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บริษัท กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062080006 2/8/2019

1083 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 6,106.00 6,106.00 เฉพาะเจาะจง   ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด. สดใส ก็อปป้ีและ บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

  ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด. สดใส ก็อปป้ีและ บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080041 2/8/2019

1084 หมึกพิมพ์เลเซอร์เคียวเซร่า 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080050 2/8/2019

1085 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062080005 2/8/2019

1086 วัสดุวิทยาสาสตร์ 11,416.90 11,416.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ 
อินสตรูเมนท์ จ ากัด

บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ 
อินสตรูเมนท์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080051 2/8/2019

1087 จ้างติดสต่่ิกเกอร์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัยหัตถกิจอุดม นายสุพรชัยหัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080033 2/8/2019

1088 วัสดุวิทยาศาสตร์ 8 รายการ 11,588.10 11,588.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080044 2/8/2019

1089 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร่์ด เมดิก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร่์ด เมดิก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080038 2/8/2019

1090 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ เพ่ือจัดกิจกรรมส าหรับนิสิต ใน
โครงการเข้าร่วมส่ิงประดิษฐ์และนวัติกรรม 
ระดับอุดมศึกษา

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, นาย
สุจิตร์  วรรณรี, ร้านมารดา, ร้าน ไอที
 พลัส คอมพิวเตอร์, ร้าน ซีลลอส 
อาร์ต ดีไซน์, นางสาวบัวหลวง  รัก
ภิรมย์,  นายอภิเชษฐ์  สวัสด์ิผล,  ร้าน
 สดใส ก๊อปป้ี, ร้าน พร้อมพรรณ
เซอร์วิส และ นายอัมพรพล  ทองเผือก

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, นาย
สุจิตร์  วรรณรี, ร้านมารดา, ร้าน ไอที
 พลัส คอมพิวเตอร์, ร้าน ซีลลอส 
อาร์ต ดีไซน์, นางสาวบัวหลวง  รัก
ภิรมย์,  นายอภิเชษฐ์  สวัสด์ิผล,  ร้าน
 สดใส ก๊อปป้ี, ร้าน พร้อมพรรณ
เซอร์วิส และ นายอัมพรพล  ทองเผือก

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080056 2/8/2019

1091 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 74,924.61 74,924.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080042 2/8/2019

1092 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ 84,500.00 84,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062080004 2/8/2019

หนา้ 95



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1093 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 6,527.00 6,527.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080040 2/8/2019

1094 ค่าซ่อมประตูบานสวิง 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080030 2/8/2019

1095 จ้างเหมาบริการ 42,750.00 42,750.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062080008 5/8/2019

1096 ขออนุมัติจ้างพิมพ์กระดาษอาร์ตมันและถุงผ้าสปันบอนด์ 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัยหัตถกิจอุดม นายสุพรชัยหัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080060 5/8/2019

1097 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-หมึกเคร่ืองพิมพ์ 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080066 5/8/2019

1098 ขออนุมัติจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ 2 รายการ 47,200.00 47,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062080007 5/8/2019

1099 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ จ านวน12 รายการ 20,963.44 20,963.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมนท์ จ ากัด

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมนท์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080065 5/8/2019

1100 ขออนุมัติซ้ือผ้า 2 รายการ 1,246.55 1,246.55 เฉพาะเจาะจง ร้านพอใจพาณิช ร้านพอใจพาณิช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080061 5/8/2019

1101 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์-เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 46,045.00 46,045.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062080011 6/8/2019

1102 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์-เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 73,376.00 73,376.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062080010 6/8/2019

1103 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองช่ัง 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080095 6/8/2019

1104 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 8,425.00 8,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080097 6/8/2019

1105 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080087 6/8/2019

1106 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 41 รายการ 8,867.00 8,867.00 เฉพาะเจาะจง คุณฉันทพิชญา , คุณชัยรัตน์ , ร้าน
ไพรเวชค้าวัสดุ , ร้าน ศ.ประภัสสร , 
คุณสุกัญญา , น้ าด่ืมบ้านและสวน , 
บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

คุณฉันทพิชญา , คุณชัยรัตน์ , ร้าน
ไพรเวชค้าวัสดุ , ร้าน ศ.ประภัสสร , 
คุณสุกัญญา , น้ าด่ืมบ้านและสวน , 
บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080085 6/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1107 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 12 รายการ 2,739.00 2,739.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา     ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080086 6/8/2019

1108 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา     ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080078 6/8/2019

1109 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062080009 6/8/2019

1110 ขออนุมัติซ้ือ 8,241.00 8,241.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080096 6/8/2019

1111 เช่ารถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080082 6/8/2019

1112 เช่ารถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080083 6/8/2019

1113 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี 29,639.00 29,639.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จ ากัด บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080101 7/8/2019

1114 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 15 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080102 7/8/2019

1115 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 14 รายการ 9,190.00 9,190.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง, บจก.บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี, นางสาวพุธฒิตา เดช
ประเสริฐ

นายไพรเดช สุทธิเรือง, บจก.บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี, นางสาวพุธฒิตา เดช
ประเสริฐ

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080104 7/8/2019

1116 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้ประดับนิทรรศการ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณไม้ ร้านพรรณไม้ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080110 7/8/2019

1117 ค่าเช่ารถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080099 7/8/2019

1118 ขออนุมัติจ้างท าป้ายโครงการสนับสนุนการจัดต้ัง
ห้องเรียน จ านวน 1 งาน

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัยหัตถกิจอุดม นายสุพรชัยหัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080103 7/8/2019

1119 ขอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080098 7/8/2019

1120 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 3,542.00 3,542.00 เฉพาะเจาะจง อู่แกละหาดวอน, มนตรี เกลาเกล้ียง,
 หจก.จ๋ิวมอเตอร์

อู่แกละหาดวอน, มนตรี เกลาเกล้ียง,
 หจก.จ๋ิวมอเตอร์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080100 7/8/2019

1121 ขออนุมัติซ้ือ 6,956.00 6,956.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080109 7/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1122 ขอจ้างซักผ้าเช็ดมือ (ส าหรับการเรียนปฏิบัติการ) 1,209.00 1,209.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080129 8/8/2019

1123 ขอซ้ือวัสดุ 3 รายการ 3,384.00 3,384.00 เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์ตรีมมาร์ทดอทคอม เอ็กซ์ตรีมมาร์ทดอทคอม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080141 8/8/2019

1124 ขอซ้ือวัสดุ 44 รายการ 8,975.00 8,975.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้าน
เจียบฮวด J&M Shop เทคนิคอีเลคท
รอนิคส์ อีสเทิร์นแอดเวอร์ไทด์ซ่ิง ร้าน
เตือนใจ บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้าน
เจียบฮวด J&M Shop เทคนิคอีเลคท
รอนิคส์ อีสเทิร์นแอดเวอร์ไทด์ซ่ิง ร้าน
เตือนใจ บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080123 8/8/2019

1125 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 2 รายการ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง JA copy center JA copy center ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080134 8/8/2019

1126 ขออนุมัติจ้างพิมพ์กระดาษอาร์ต,สต้ิกเกอร์,โปสเตอร์ 5,916.00 5,916.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัยหัตถกิจอุดม นายสุพรชัยหัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080120 8/8/2019

1127 ขออนุมัติซ่ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 19,516.80 19,516.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080127 8/8/2019

1128 ขออนุมัติซ้ือ 4,244.00 4,244.00 เฉพาะเจาะจง พรชัย บรรจุภัณฑ์, 
ร้านสุภรณ์ทิพย์, 
Zealous Art_D sign, 
ร้านปริญญาโฟโต, 
ร้านกุญแจทอง, 
บัญชา ศักด์ิศรีเจริญ, ร้านสดใสก็อบป้ี
, บ. บัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัด

พรชัย บรรจุภัณฑ์, 
ร้านสุภรณ์ทิพย์, 
Zealous Art_D sign, 
ร้านปริญญาโฟโต, 
ร้านกุญแจทอง, 
บัญชา ศักด์ิศรีเจริญ, ร้านสดใสก็อบป้ี
, บ. บัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080113 8/8/2019

1129 ขออนุมัติซ้ือ 4,803.00 4,803.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านวันธวัช เรืองศรี และ 
บริษัท บัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัดร้านวันธวัช เรืองศรี และ 
บริษัท บัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080124 8/8/2019

1130 ขออนุมัติซ้ือ 23,650.00 23,650.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080130 8/8/2019

1131 ขออนุมัติซ้ือ Biohazard Bag 10,646.50 10,646.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080126 8/8/2019

1132 ขออนุมัติซ้ือ Custom Oligo Syn, 7 Oligos 2,030.86 2,030.86 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080125 8/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1133 ขออนุมัติซ้ือตลับผงหมึก 2 ตลับ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค ร้านนิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080156 8/8/2019

1134 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 42 รายการ 8,909.00 8,909.00 เฉพาะเจาะจง นางยุพิน พงศ์โสภิตานันท์ 
นายวรพล  สนาม

นางยุพิน พงศ์โสภิตานันท์ 
นายวรพล  สนาม

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080149 8/8/2019

1135 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 48 รายการ 9,992.00 9,992.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ,ร้านธีรเดช,ร้านเจียบฮวด,
ไพรเวชค้าวัสดุ, บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด, ร้านเบสท์ซีร๊อก, ร้านล้ี
ฮวดสุน, ร้านเฮ้งย่งไถ่, ร้านนานา
ภัณฑ์ , บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด
(มหาชน)

บ้านจิปาถะ,ร้านธีรเดช,ร้านเจียบฮวด,
ไพรเวชค้าวัสดุ, บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด, ร้านเบสท์ซีร๊อก, ร้านล้ี
ฮวดสุน, ร้านเฮ้งย่งไถ่, ร้านนานา
ภัณฑ์ , บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด
(มหาชน)

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080115 8/8/2019

1136 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ จ านวน 17 รายการ 2,594.00 2,594.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, รวมดินปลูกคุณภาพดี, 
ร้านพนาวัน, บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี
, ร้านนานาภัณฑ์

ร้านธีรเดช, รวมดินปลูกคุณภาพดี, 
ร้านพนาวัน, บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี
, ร้านนานาภัณฑ์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080140 8/8/2019

1137 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ จ านวน 20 รายการ 7,820.00 7,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เมือง ดินป้ัน, ร้านฅนแซ่เตียว, 
สยามการเกษตร

ร้านไม้เมือง ดินป้ัน, ร้านฅนแซ่เตียว, 
สยามการเกษตร

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080143 8/8/2019

1138 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ จ านวน 40 รายการ 9,586.00 9,586.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ม่วย, บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ร้านเจ๊ม่วย, บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080145 8/8/2019

1139 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 23 รายการ 7,180.00 7,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, บอล อะควาเรียม,  
สยามการเกษตร, ร้านพนาวัน, บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ร้านธีรเดช, บอล อะควาเรียม,  
สยามการเกษตร, ร้านพนาวัน, บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080154 8/8/2019

1140 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 24 รายการ 8,596.00 8,596.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี, บจก.เทล
เน็ต เทคโนโลยี

บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี, บจก.เทล
เน็ต เทคโนโลยี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080155 8/8/2019

1141 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 29 รายการ 9,840.00 9,840.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี, ไพรเวชค้า
วัสดุ, ร้าน AK BOX, หจก.เบสมายด์
729 เอ็นเตอร์ไพรส์

บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี, ไพรเวชค้า
วัสดุ, ร้าน AK BOX, หจก.เบสมายด์
729 เอ็นเตอร์ไพรส์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080118 8/8/2019

1142 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4 รายการ 7,102.00 7,102.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, นาง
พรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, นาง
พรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080132 8/8/2019

1143 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 8 รายการ 9,595.00 9,595.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080142 8/8/2019

1144 ขออนุมัติซ้ือสปอตไลท์ LED จ านวน 3 ชุด 4,654.50 4,654.50 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080117 8/8/2019

หนา้ 99



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1145 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080122 8/8/2019

1146 ขออนุมัติซ้ือโล่อะคริลิค 2,440.00 2,440.00 เฉพาะเจาะจง ศรีชลสปอร์ต ศรีชลสปอร์ต ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080121 8/8/2019

1147 ขออนุมัติซ่อมเคร่ือง Vaccom dry 51,146.00 51,146.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเล็คตริค เซอร์วิส ดีไวซ์ จ ากัด บริษัท อีเล็คตริค เซอร์วิส ดีไวซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062080012 8/8/2019

1148 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองHermle Z323k 45,903.00 45,903.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเล็คตริค เซอร์วิส ดีไวซ์ จ ากัด บริษัท อีเล็คตริค เซอร์วิส ดีไวซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062080013 8/8/2019

1149 ขออนุมัติเงินรับฝากเงินรายได้-เงินสนับสนุนการจัดงาน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คณะวิทยาศาสตร์)-
วัสดุอ่ืนๆ 19 รายการ

1,184.00 1,184.00 เฉพาะเจาะจง   ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด และ บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอ
ร่ี จ ากัด

  ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด และ บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอ
ร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080119 8/8/2019

1150 ขออนุมัติเช่าทรัพย์สิน 2 รายการ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080144 8/8/2019

1151 ขออนุม้ติซ้ือ 42,367.00 42,367.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080131 8/8/2019

1152 ขอซ้ือวัสดุ 7 รายการ 7,641.00 7,641.00 เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์ตรีมมาร์ทดอทคอม เอ็กซ์ตรีมมาร์ทดอทคอม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080187 9/8/2019

1153 วัสดุ 51 รายการ 9,755.00 9,755.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดิ แอสคอน จก.,ร้านเจียบฮวด
,คลังยาชลบุรี,อารีย์ เกษกุล,บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี,นายอนุรักษ์ ยอด
ฉุน,นายวิชาญ รุ่งเจริญชัยวัฒน์,ท
เวนต้ี ชอป

บ. ดิ แอสคอน จก.,ร้านเจียบฮวด
,คลังยาชลบุรี,อารีย์ เกษกุล,บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี,นายอนุรักษ์ ยอด
ฉุน,นายวิชาญ รุ่งเจริญชัยวัฒน์,ท
เวนต้ี ชอป

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080168 9/8/2019

1154 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 11 เคร่ือง 33,491.00 33,491.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062080014 9/8/2019

1155 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 12 รายการ 5,849.00 5,849.00 เฉพาะเจาะจง นางเทวี  ศรีมีชัย
นางอารีรัตน์  เตศิริ 
นางวันดี  ภักศร

นางเทวี  ศรีมีชัย
นางอารีรัตน์  เตศิริ 
นางวันดี  ภักศร

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080192 9/8/2019

1156 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 19 รายการ 4,516.00 4,516.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080191 9/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1157 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 26 รายการ (วัสดุงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ฯ)

5,802.00 5,802.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด, อุไรวรรณ  ปรัชญาคุณ
, นายสุรินทร์  วาสุ และบ.บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ร้านเจียบฮวด, อุไรวรรณ  ปรัชญาคุณ
, นายสุรินทร์  วาสุ และบ.บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080195 9/8/2019

1158 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 29 รายการ (วัสดุงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ฯ)

5,389.00 5,389.00 เฉพาะเจาะจง เจ๊ียบฮวด, มาลาศรี  ตานาดา, นาย
สุรินทร์  วาสุ, นายสุพรชัย  หัตถกิจ
อุดม และ บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

เจ๊ียบฮวด, มาลาศรี  ตานาดา, นาย
สุรินทร์  วาสุ, นายสุพรชัย  หัตถกิจ
อุดม และ บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080197 9/8/2019

1159 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3 รายการ 726 726 เฉพาะเจาะจง นายพวน  ฤทธ์ิงาม
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

นายพวน  ฤทธ์ิงาม
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080193 9/8/2019

1160 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 4 รายการ 3,485.00 3,485.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี, แสนสุข
กราฟฟิค

บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี, แสนสุข
กราฟฟิค

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080174 9/8/2019

1161 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 4 รายการ 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน X-FRAMES, นายสุพรชัย หัตถ
กิจอุดม, บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ร้าน X-FRAMES, นายสุพรชัย หัตถ
กิจอุดม, บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080175 9/8/2019

1162 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 41 รายการ (วัสดุงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ฯ)

8,809.00 8,809.00 เฉพาะเจาะจง สมพงษ์  ปรัชญาคุณ, ร้านเจียบฮวด, 
ร้านป้ายจ๋า, นายสุรินทร์  วาสุ,  นาง
วิมลทยา  กรมสูงเนิน, นายพนมกร  
ออมทรัพย์,  ร้านบัณฑิตสเตชันเนอร่ี 
จ ากัด และ  นางสาวสมถวิล  ธูปทอง

สมพงษ์  ปรัชญาคุณ, ร้านเจียบฮวด, 
ร้านป้ายจ๋า, นายสุรินทร์  วาสุ,  นาง
วิมลทยา  กรมสูงเนิน, นายพนมกร  
ออมทรัพย์,  ร้านบัณฑิตสเตชันเนอร่ี 
จ ากัด และ  นางสาวสมถวิล  ธูปทอง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080196 9/8/2019

1163 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 51 รายการ 7,772.66 7,772.66 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด, ร้านเบสท์ซีร๊อก,  
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านจานชามบางแสน

ร้านเจียบฮวด, ร้านเบสท์ซีร๊อก,  
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านจานชามบางแสน

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080164 9/8/2019

1164 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 9 รายการ 2,235.34 2,235.34 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
 , ร้านธีรเดช , บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
 , ร้านธีรเดช , บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080165 9/8/2019

1165 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 18,815.00 18,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซ่ีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซ่ีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080169 9/8/2019

หนา้ 101



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1166 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 43 รายการ 7,566.00 7,566.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกมล อิมพาลี
ร้านเจียบฮวด 
สยามการเกษตร
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 
นางสุกัญญา จีนเมือง 
ร้านเฮ้งย่งไถ่

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกมล อิมพาลี
ร้านเจียบฮวด 
สยามการเกษตร
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 
นางสุกัญญา จีนเมือง 
ร้านเฮ้งย่งไถ่

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080194 9/8/2019

1167 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 24 รายการ 9,747.00 9,747.00 เฉพาะเจาะจง ร้านย่ีสิบบาท , ร้าน J&M Shop ,ร้าน
เจียบฮวด , ร้านArt sing LEO sing 
Maker , คุณสุพรชัย , ร้านBig Tiger ,
 ร้านพอใจพานิช

ร้านย่ีสิบบาท , ร้าน J&M Shop ,ร้าน
เจียบฮวด , ร้านArt sing LEO sing 
Maker , คุณสุพรชัย , ร้านBig Tiger ,
 ร้านพอใจพานิช

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080177 9/8/2019

1168 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 7 รายการ 4,496.00 4,496.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ , ร้านน้องโมหุ่น
โชว์

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ , ร้านน้องโมหุ่น
โชว์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080186 9/8/2019

1169 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 71 รายการ 5,757.00 5,757.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านกฤษณ์ อิเลคตริค, คุณพรชัย, บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ร้านกฤษณ์ อิเลคตริค, คุณพรชัย, บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080166 9/8/2019

1170 ขออนุมัติซ้ือสายคล้องบัตร 1 แพ็ค 700 700 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080188 9/8/2019

1171 วัสดุ 11 รายการ 7,760.50 7,760.50 เฉพาะเจาะจง ศร่ีสวาท ปรุงแต่ง,ร้านธีรเดช,บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี,อิตัลมาร์ ปทท

ศร่ีสวาท ปรุงแต่ง,ร้านธีรเดช,บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี,อิตัลมาร์ ปทท

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080171 9/8/2019

1172 วัสดุ 23 รายการ 2,484.50 2,484.50 เฉพาะเจาะจง ขวัญเนตร ชลวรทัศน์,ไชยพร แซ่ตัน
,รัชตาวรรณ วีระกิจพานิช,วันเพ็ญ 
รวมต่อกิจ

ขวัญเนตร ชลวรทัศน์,ไชยพร แซ่ตัน
,รัชตาวรรณ วีระกิจพานิช,วันเพ็ญ 
รวมต่อกิจ

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080173 9/8/2019

1173 ขออนุมัติค่าใช้จ่าย-ค่าประชาสัมพันธ์ 4 รายการ 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง One Design และ ร้านป้ายจ๋า One Design และ ร้านป้ายจ๋า ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080170 9/8/2019

หนา้ 102



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1174 ขอซ้ือวัสดุ 12 รายการ 2,749.00 2,749.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ  บริษัทบัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ีจ ากัด  นายไพรเดช สุทธิเรือง  
ครูประถม  ArduinoChonburi  
บริษัทดีฟาร์มาซีจ ากัดสาขาท่ี 0007(
บางแสน)

ไพรเวชค้าวัสดุ  บริษัทบัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ีจ ากัด  นายไพรเดช สุทธิเรือง  
ครูประถม  ArduinoChonburi  
บริษัทดีฟาร์มาซีจ ากัดสาขาท่ี 0007(
บางแสน)

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080207 13/8/2019

1175 ขอซ้ือวัสดุ 2 รายการ 9,940.00 9,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
HDMI Solution

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
HDMI Solution

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080208 13/8/2019

1176 ขอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080209 13/8/2019

1177 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบ่ัญชา  ศักด์ิศรีเจริญ นายบ่ัญชา  ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080206 13/8/2019

1178 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080202 13/8/2019

1179 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ-จ านวน 25 รายการ 16,340.00 16,340.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080211 13/8/2019

1180 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 23,034.96 23,034.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080210 13/8/2019

1181 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายระพินฮะสุน นายระพินฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080205 13/8/2019

1182 ขออนุมัติจ้าง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี ทะวงค์ดี นายบุญมี ทะวงค์ดี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080227 14/8/2019

1183 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 1 รายการ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080226 14/8/2019

1184 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 15 รายการ 9,925.00 9,925.00 เฉพาะเจาะจง อ าไพวรรณ  ภูโต, บางแสนแก๊ส, ร้าน
เจียบฮวด และ บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

อ าไพวรรณ  ภูโต, บางแสนแก๊ส, ร้าน
เจียบฮวด และ บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080224 14/8/2019

1185 วัสดุอ่ืนๆ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080212 14/8/2019

1186 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 22 รายการ 67,305.14 67,305.14 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080225 14/8/2019

หนา้ 103



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1187 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 4 รายการ 8,454.00 8,454.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนาดล และ ร้าน เอส เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย

ร้าน ธนาดล และ ร้าน เอส เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080223 14/8/2019

1188 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 10 รายการ 16,884.60 16,884.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมนท์ จ ากัด

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมนท์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080228 14/8/2019

1189 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 18 รายการ 8,705.00 8,705.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ์ อีเลคทริค, ร้าน ธนาดล และ 
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

กฤษณ์ อีเลคทริค, ร้าน ธนาดล และ 
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080222 14/8/2019

1190 ของท่่ระลึก 250 250 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080235 15/8/2019

1191 ขอซ้ือวัสดุ 27 รายการ 9,985.00 9,985.00 เฉพาะเจาะจง เทคนิคอีเล็คทรอนิกส์  ไพรเวชค้าวัสดุ
  บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ีจ ากัด  
เอ็กซ์ตรีมมาร์ทดอทคอม

เทคนิคอีเล็คทรอนิกส์  ไพรเวชค้าวัสดุ
  บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ีจ ากัด  
เอ็กซ์ตรีมมาร์ทดอทคอม

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080237 15/8/2019

1192 ขออนุมัติซ่ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ 45,261.00 45,261.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080233 15/8/2019

1193 ขออนุมัติซ่่ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 10,667.90 10,667.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080234 15/8/2019

1194 วัสดุอ่ืนๆ 16,570.00 16,570.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080242 15/8/2019

1195 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ English In Mind จ านวน 27 เล่ม 6,293.70 6,293.70 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080232 15/8/2019

1196 ค่าเช่ารถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080239 15/8/2019

1197 จ้างเหมาบริการ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080240 15/8/2019

1198 วัสดุวิทยาศาสตร์ 8,399.50 8,399.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080238 15/8/2019

1199 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062080016 15/8/2019

1200 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืน 1 รายการ (ของท่ีระลึก เส้ือ) 440 440 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080251 16/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1201 ขออนุมัตซ้ือวัสดุ 26 รายการ 4,015.80 4,015.80 เฉพาะเจาะจง ประนอม สุขศรี, ร้านเบสท์ซีร็อก, 
ร้านธีรเดช, ร้านพนาวัน, บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี, น้ าด่ืมบ้านและ
สวน, ร้านถ่ายคล่อง

ประนอม สุขศรี, ร้านเบสท์ซีร็อก, 
ร้านธีรเดช, ร้านพนาวัน, บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี, น้ าด่ืมบ้านและ
สวน, ร้านถ่ายคล่อง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080247 16/8/2019

1202 วัสดุอ่ืนๆ 47,600.00 47,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เทียนทอง อิเล็คทริค แอนด์ ซัพ
พลาย

บจก.เทียนทอง อิเล็คทริค แอนด์ ซัพ
พลาย

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080254 19/8/2019

1203 วัสดุวิทยาศาสตร์ 29,703.20 29,703.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080257 20/8/2019

1204 ค่าซ่อมแซม 8,840.00 8,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างโจ, ร้านด าแอร์ (วิไล มานรัมย์) ร้านช่างโจ, ร้านด าแอร์ (วิไล มานรัมย์) ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080280 21/8/2019

1205 ค่าเช่ารถตู้ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080273 21/8/2019

1206 วัสดุอ่ืนๆ 2,549.81 2,549.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080275 21/8/2019

1207 วัสดุอ่ืน 11,050.00 11,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080274 21/8/2019

1208 วัสดุ 3,185.00 3,185.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080277 21/8/2019

1209 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080282 22/8/2019

1210 จ้างเก็บสารเคมี 53,746.10 53,746.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062080019 22/8/2019

1211 จ้างเหมารถตู้ไป-กลับ ม.บูรพา-จ.พระนครศรีอยุธยา 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080286 22/8/2019

1212 ขออนุมัติเช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080290 23/8/2019

1213 วัสดุอ่ืนๆ 2,188.00 2,188.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด, บจก.บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ร้านเจียบฮวด, บจก.บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080287 23/8/2019

1214 วัสดุอ่ืนๆ 1,872.00 1,872.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080288 23/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1215 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,013.40 6,013.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080293 26/8/2019

1216 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080294 26/8/2019

1217 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวน่ิว ขนาด 3x6 เมตร พร้อม
ออกแบบ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุฒิตา เดชประเสริฐ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080305 27/8/2019

1218 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ ไป-กลับ ม.บูรพา-จ.
นครราชสีมา จ.สระบุรี

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080304 27/8/2019

1219 วัสดุอ่ืน 900 900 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080307 27/8/2019

1220 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ ไป-กลับ ม.บูรพา-บ.ซี
พีเอฟ มีนบุรี2 กทม.

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

PR0600062080306 27/8/2019

1221 ค่าเช่ารถตู้ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080320 28/8/2019

1222 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2,958.55 2,958.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080324 29/8/2019

1223 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 9,586.00 9,586.00 เฉพาะเจาะจง เอ็น เอ็น อีซ่ีปร้ิน, ศีกษาภัณฑ์ชลบุรี
และ บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด

เอ็น เอ็น อีซ่ีปร้ิน, ศีกษาภัณฑ์ชลบุรี
และ บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062080325 29/8/2019

1224 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถเดินเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080005 1/8/2019

1225 ขออนุมัติโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (คร้ังท่ี 5) 
ประจ าปี พ.ศ.2562

16,080.00 12,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์, อาสรมัย 
บรรจุทิพย์, บริษัท สยามแม็คโคร
จ ากัด, นางสาวอ านวย อินทร์เถ่ือน, 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
 PP Sign Maker&Solution} Shoot 
me digital

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์, อาสรมัย 
บรรจุทิพย์, บริษัท สยามแม็คโคร
จ ากัด, นางสาวอ านวย อินทร์เถ่ือน, 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
 PP SignMaker&Solution} Shoot 
me digital

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080007 6/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1226 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 255.00 255.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080008 6/8/2019

1227 ค่าจัดท าเอกสาร โครงการโฮมรูมเพ่ือการแนะน า
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิ
สติกส์ ปีการศึกษา 2562 วันท่ี 17 ส.ค.62

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สดใส ก๊อปป้ี ร้าน สดใส ก๊อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080030 9/8/2019

1228 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ิน 16,240.46 16,240.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080031 13/8/2019

1229 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมแพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080035 15/8/2019

1230 ขออนุมัติซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ี 38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080040 16/8/2019

1231 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 77,700.00 77,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080042 16/8/2019

1232 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองสแกนน้ิวมือ 9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080041 16/8/2019

1233 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 2 รายการ 70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทยจ ากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทยจ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080039 16/8/2019

1234 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี2

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080043 16/8/2019

1235 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 2 รายการ 40.00 40.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080050 19/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1236 ขออนุมัติซ้ือถ่าน 2A 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080048 19/8/2019

1237 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้าปูโต๊ะ 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง สีหาดี ซัก อบ รีด สีหาดี ซัก อบ รีด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080047 19/8/2019

1238 ขออนุมัติค่าบริการซ่อมเคร่ืองตู้น้ าเย็น 5 ก๊อก 1,016.50 1,016.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080046 19/8/2019

1239 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 11 รายการ 3,507.00 3,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080049 19/8/2019

1240 โครงการเข้าร่วม Sci-tech BUU Game ประจ าปี
การศึกษา 2562 วันท่ี 25 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ.
2562

6,060.00 6,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาเทนนิส แบ
ตมินตัน และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุมาลี
 มิวสิค แอนด์

ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาเทนนิส แบ
ตมินตัน และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุมาลี
 มิวสิค แอนด์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080051 20/8/2019

1241 โครงการเข้าร่วม Sci-tech BUU Game ประจ าปีกา่
ศึกษา 2562 วันท่ี 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 ( อุปกรณ์ปฐม
พยาบาล)

3,500.00       1,603.00 เฉพาะเจาะจง บันดาลย้ิม ฟาร์มาซี บันดาลย้ิม ฟาร์มาซี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080069 20/8/2019

1242 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน 10 รายการ 15,878.80 15,878.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนรัตน์พัฒนา 
(2541)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนรัตน์พัฒนา 
(2541)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080055 21/8/2019

1243 ขออนุมัติค่าออกแบบและจัดพิมพ์วารสารวิชาการบูร
พาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080053 21/8/2019

1244 ขออนุมัติค่าจ้างท าเอกสารและเข้าเล่ม 538.00 538.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พร้ินท์ช็อป เอส.พี.พร้ินท์ช็อป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080054 21/8/2019

1245 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาแก้ไขระบบไฟช้ัน 8 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080065 22/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1246 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถชาเล้ง 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080087 28/8/2019

1247 ขออนุมัติโครงการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานคร้ังท่ี 2

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ViewDee Relax & Restaurant ViewDee Relax & Restaurant มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1600062080079 28/8/2019

1248 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสาร 224.00 224.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080023 6/8/2019

1249 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080027 7/8/2019

1250 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080025 7/8/2019

1251 ขออนุมัติเสนอจ้างตรวจเช็คระยะเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 5,531.90 5,531.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080034 8/8/2019

1252 ขออนุมัติเสนอจ้างเปล่ียนยางรถยนต์ 37,688.00 37,688.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080033 8/8/2019

1253 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารและตลับหมึกโทน
เนอร์

6,843.01 6,843.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080035 8/8/2019

1254 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์ 2,640.00 2,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080051 17/8/2019

1255 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานนิพนธ์ 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080050 17/8/2019

1256 ขออนุมัติเสนอจ้างท าโล่รางวัล 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080059 22/8/2019

1257 ขออนุมัติเสนอจ้างท าเกียรติบัตรพร้อมซอง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080058 22/8/2019

1258 ขออนุมัติเสนอจ้างท าป้าวไวนิล 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080060 22/8/2019

1259 ขออนุมัติเสนอจ้างพิมพ์ใบประกาศ 162.00 162.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080062 22/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1260 ขออนุมัติเสนอซ้ือพวงมาลัยดอกไม้ 100 พวง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080057 22/8/2019

1261 ขออนุมัติเสนอซ้ือดอกไม้ธูปเทียน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080063 22/8/2019

1262 ขออนุมัติเสนอซ้ือกรอบใส่เกียรติบัตร 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080061 22/8/2019

1263 ขออนุมัติเสนอจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080071 24/8/2019

1264 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสาร 96.00 96.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080075 26/8/2019

1265 ขออนุมัติเสนอซ้ือไมโลและคอฟฟ่ีเมต 957.00 957.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080077 27/8/2019

1266 ขออนุมัติเสนอซ้ือตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080086 29/8/2019

1267 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์ 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080091 31/8/2019

1268 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการและแลกเปล่ียนทางศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
 ประจ าปี 2562 กิจกรรม ''ต้อนรับอาจารย์และนิสิตและ
เปล่ียน National Taiwan University of Sport และ 
Quijing Normal University'')

24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทราน
สปอร์ต/เสนอราคา 24,500 บาท

อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทราน
สปอร์ต/เสนอราคา 24,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO1800062080001 1/8/2019

1269 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 8/2562 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062080002 1/8/2019

1270 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการฝึก
กล้ามเน้ือเพ่ือผู้สูงอายุเพ่ิมการท างานระบบสมอง
ประสาทและกล้ามเน้ือโดยใช้ดนตรี)

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sign Maker & 
Solution/เสนอราคา 2,500 
บาท

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO1800062080002 6/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1271 ขออนุมัติเช่าอุปกรณ์สาธิตในการฝึกกล้ามเน้ือ 
(โครงการฝึกกล้ามเน้ือเพ่ือผู้สูงอายุเพ่ิมการท างานระบบ
สมองประสาทและกล้ามเน้ือโดยใช้ดนตรี)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน์ แซ่จิว/เสนอราคา
 4,500 บาท

นายวีระวัฒน์ แซ่จิว/เสนอราคา
 4,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062080016 6/8/2019

1272 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองเสียง (โครงการฝึกกล้ามเน้ือเพ่ือ
ผู้สูงอายุเพ่ิมการท างานระบบสมองประสาทและ
กล้ามเน้ือโดยใช้ดนตรี)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรพรรณ จันทร์ขาว/เสนอ
ราคา 4,500 บาท

นายวีรพรรณ จันทร์ขาว/เสนอ
ราคา 4,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062080015 6/8/2019

1273 ขออนุมัติจ้างท าคู่มือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
(โครงการฝึกกล้ามเน้ือเพ่ือผู้สูงอายุเพ่ิมการท างานระบบ
สมองประสาทและกล้ามเน้ือโดยใช้ดนตรี)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
6,000 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062080017 6/8/2019

1274 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการรับการตรวจ
รายงานการประเมินตนเอง (ระดับคณะ) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2561)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
5,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062080020 8/8/2019

1275 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (โครงการรับการ
ตรวจรายงานการประเมินตนเอง (ระดับคณะ) ตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2561)

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
3,600 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
3,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062080022 8/8/2019

1276 ขออนุมัติจัดซ้ือสาย HDMI และปล๊ักพ่วง 2,190.00 2,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาดล/เสนอราคา 2,190 
บาท

ร้านธนาดล/เสนอราคา 2,190 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062080044 22/8/2019

1277 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (อ.ธรรมนันธิกา 
แจ้งสว่าง)

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด/เสนอราคา 3,210 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด/เสนอราคา 3,210 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062080045 22/8/2019

1278 ขออนุมัติจัดซ้ือก้านกดชักโครก หัวช าระ และหลอด
นีออน

580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 
580 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 
580 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062080042 22/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1279 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ากล่ัน 156.00 156.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 
156 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 
156 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062080043 22/8/2019

1280 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอ
ราคา 32,000 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอ
ราคา 32,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO1800062080003 22/8/2019

1281 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการและเก็บข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
3,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062080049 26/8/2019

1282 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการต้อนรับผู้บริหารจาก 
University of Porto ประเทศโปรตุเกส ประจ าปี 2562)

290.00 290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 290 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 290 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062080051 28/8/2019

1283 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการต้อนรับ
ผู้บริหารจาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส 
ประจ าปี 2562)

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

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
4,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1800062080050 28/8/2019

1284 ขออนุมัติค่าส่ิงพิมพ์/ตกแต่ง จ านวน 1 โครงการ เพ่ือใช้
ในการจัดโครงการแข่งขันเคร่ืองบินกระดาษพับชิง
แชมป์ประเทศไทย คร้ังท่ี 16 (รอบคัดเลือก)

10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ และร้านพิทยา ก๊อปป้ี
เซ็นเตอร์

ร้านไอปร๊ินท์ และร้านพิทยา ก๊อปป้ี
เซ็นเตอร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062070035 1/8/2019

1285 ขออนุมัติเช่าเต๊นท์ จ านวน 1 งาน เพ่ือใช้ประกอบ
โครงการแข่งขันจรวดขวดน้ า ระดับประเทศ คร้ังท่ี 18 
รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

4,200.00       4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062070026 1/8/2019

1286 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ือง cooling bath ใช้กับเคร่ือง
วิเคราะห์โปรตีน จ านวน 1 เคร่ือง

6,099.00       6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062070021 1/8/2019

1287 ขออนุมัติจ้างซ่อมตู้เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ Plant Growth  
Chamber พร้อมเปล่ียนอะไหล่ (มบ.จบ.
600801001000010)

12,305.00      12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062070040 1/8/2019

หนา้ 112



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1288 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองเสียง จ านวน 1 งาน เพ่ือใช้ประกอบ
โครงการแข่งขันจรวดขวดน้ า ระดับประเทศ คร้ังท่ี 18 
รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

6,000.00       6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062070027 1/8/2019

1289 ขออนุมัติติดต้ังอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า จ านวน 1 
โครงการ เพ่ือใช้ประกอบโครงการแข่งขันจรวดขวดน้ า 
ระดับประเทศ คร้ังท่ี 18 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062070028 1/8/2019

1290 ขออนุมัติซ่อมมอเตอร์ป๊ัมน้ า จ านวน 2 รายการ 
เน่ืองจากเกิดการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า ท าให้มอเต
อรร์ไหม้ไม่สามารถใช้งานได้

10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยไดนาโม ร้านน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062070033 1/8/2019

1291 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน เพ่ือใช้
ประกอบโครงการแข่งขันจรวดขวดน้ า ระดับประเทศ 
คร้ังท่ี 18 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

11,730.00      11,730.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูวดล การเกษตร
,นภดลการค้า, บริษัท สยามโกลบอล
เฮาส์ จ ากัด (มหาชน), ร้านทุกอย่าง 
20, ร้านปราณีพลาสติก ,ร้านผ้ึงน้อย, 
โชคจักรยาน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูวดล การเกษตร
,นภดลการค้า, บริษัท โกลบอลเฮาส์ 
จ ากัด (มหาชน), ร้านทุกอย่าง 20, 
ร้านปราณีพลาสติก ,ร้านผ้ึงน้อย, 
โชคจักรยาน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062070029 1/8/2019

1292 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานโครงการ 
จ านวน 1 โครงการ เพ่ือใช้ในการจัดโครงการแข่งขัน
เคร่ืองบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังท่ี 16 
(รอบคัดเลือก)

7,850.00       7,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลเฮาส์ จ ากัด 
(มหาชน),พีโอ สปอร์ต, ร้านทุกอย่าง 
20 , ร้านผ้ึงน้อย, วัฒนสาส์น, บริษัท 
แอดไวซ์ท่าใหม่ จ ากัด 

บริษัท โกลบอลเฮาส์ จ ากัด (มหาชน),
 พีโอ สปอร์ต, ร้านทุกอย่าง 20 , 
ร้านผ้ึงน้อย, วัฒนสาส์น, บริษัท แอด
ไวซ์ท่าใหม่ จ ากัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062070034 1/8/2019

1293 ขออนุมัติจ้างวัดระยะจ านวน 1 งาน เพ่ือใช้ประกอบ
โครงการแข่งขันจรวดขวดน้ า ระดับประเทศ คร้ังท่ี 18 
รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

6,000.00       6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ บุญประคอง นายสราวุธ บุญประคอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062070025 1/8/2019

1294 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 9 รายาการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาสัตว์มีกระดูก
สันหลังในทะเล และวิชาปัญหาพิเศษ

12,203.35      12,203.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062080002 2/8/2019

หนา้ 113



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1295 ขออนุมัติจ้างท าความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 306 )
 วันท่ี 5 เพ่ือท าความสะอาดห้องพักคณบดี ส าหรับ
รับรองวิทยากรมาสอนรายวิชา Introduction to 
science and Linguistic

300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062080001 2/8/2019

1296 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนปฏิบัติการ

3,100.00       3,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีพลาสติก,บริษัท สยามโก
ลบอลเฮาส์ จ ากัด (มหาชน),ร้านโฆสิต
 วิทยา

ร้านปราณีพลาสติก,บริษัท สยามโก
ลบอลเฮาส์ จ ากัด (มหาชน),ร้านโฆสิต
 วิทยา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062080003 2/8/2019

1297 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสาร จ านวน 2,236 หน้า และเข้า
เล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

2,046.20       2,046.20 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062080004 7/8/2019

1298 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 13
 สิงหาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งคณาจารย์เข้าร่วมประชุม
สันทนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการ
ขับเคล่ือนก าลังคนอย่างย่ังยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การ
สนับสนุนแก่องค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคล
 ฯลฯ

3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062080012 9/8/2019

1299 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี
คณะเทคโนโลยีทางทะเล (ห้อง 306) วันท่ี 15 สิงหาคม
 2562

300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062080017 14/8/2019

1300 ขออนุมัติซ้ือปลากระดูกแข็งและปลากระดูกอ่อน เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชา Marine 
vertebrate

4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาจรีย์ หวานเสนาะ นางสาวอาจรีย์ หวานเสนาะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062080021 16/8/2019

1301 ขออนุมัติจ้างติดต้ังระบบไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าอาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 งาน

41,300.00      41,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ประกอบทรัพย์ นายบุญส่ง ประกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062080019 16/8/2019

1302 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสาร จ านวน 1,599 หน้า และเข้า
เล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

1,004.55       1,004.55 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062080028 19/8/2019

หนา้ 114



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1303 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลท าความสะอาดห้องพักรับรอง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล วันท่ี 23 สิงหาคม 2562

300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062080031 22/8/2019

1304 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 
306) วันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เพ่ือท าความสะอาด
ห้องพักรับรองคณบดี ส าหรับรับรองวิทยากรท่ีมาสอน
รายวิชา Introduction to science and Linguistic

300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062080032 27/8/2019

1305 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 
306) วันท่ี 5 กันยายน 2562 เพ่ือท าความสะอาด
ห้องพักรับรองคณบดี ส าหรับรับรองวิทยากรท่ีมาสอน
รายวิชา สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล

300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062080035 27/8/2019

1306 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 
306) วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 เพ่ือท าความสะอาด
ห้องพักรับรองคณบดี ส าหรับรับรองวิทยากรท่ีมาสอน
รายวิชา สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2

300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062080034 27/8/2019

1307 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 
306) วันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เพ่ือท าความสะอาด
ห้องพักรับรองคณบดี ส าหรับรับรองวิทยากรท่ีมาสอน
รายวิชา สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล

300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062080033 27/8/2019

1308 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประชาสัมพันธ์การจัดงาน เพ่ือน ามาใช้
ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562

2,500.00       2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062060080 1/8/2019

1309 ขออนุมัติจ้างท าโปสเตอร์ในโครงการ สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562

15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ, ร้านอิงค์ 2554 , ร้าน
 ละไม ดีไซน์,ร้านไอปร้ินท์

โรงพิมพ์จิรเมธ, ร้านอิงค์ 2554 , ร้าน
 ละไม ดีไซน์,ร้านไอปร้ินท์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062060067 1/8/2019

หนา้ 115



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1310 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการเต็นท์ จ านวน 1 โครงการ 
เพ่ือน ามาใช้ในการแสดงนิทรรศการในการจัด ''โครงการ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ''

5,000.00       5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ บรรจง นายโสภณ บรรจง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062060056 1/8/2019

1311 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการในโครงการ สัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562

15,800.00      15,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้ึงน้อย,บริษัท แกรมมาโก้ 
(ประเทศไทย จ ากัด),บริษัท แอดไวซ์ 
ไอที อินฟินิท จ ากัด, ร้านโฆสิต วิทยา,
บริษัท ซีอาร์ ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
จันทบุรี), บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวช่ัน 
วิสเทม จ ากัด,บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.
วาย (กรุงเทพ) จ ากัด, เอกบุ๊ค เซ็น
เตอร์,บริษัท คลิกพลัส (ประเทศไทย)
 จ ากัด ,บริษัท ซี อาร์ จันทบุรี 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ร้านผ้ึงน้อย,บริษัท แกรมมาโก้ 
(ประเทศไทย จ ากัด),บริษัท แอดไวซ์ 
ไอที อินฟินิท จ ากัด, ร้านโฆสิต วิทยา,
บริษัท ซีอาร์ ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
จันทบุรี), บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวช่ัน 
วิสเทม จ ากัด,บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.
วาย (กรุงเทพ) จ ากัด, เอกบุ๊ค เซ็น
เตอร์,บริษัท คลิกพลัส (ประเทศไทย)
 จ ากัด ,บริษัท ซี อาร์ จันทบุรี 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062060069 1/8/2019

1312 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ ในโครงการ สัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562

15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้ึงน้อย, ไทยรุ่งเรือง,   ร้าน
ออฟฟิศ มาร์ต , บริษัท สยามแม็คโคร
 จ ากัด (มหาชน), บริษัท สยามโก
ลบอลเฮาส์ จ ากัด (มหาชน)

ร้านผ้ึงน้อย, ไทยรุ่งเรือง, ร้านออฟฟิศ
 มาร์ต , บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) ,บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์
 จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062060068 1/8/2019

1313 ขออนุมัติซ้ือชุดฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้
ส าหรับท าความสะอาดโรงเรือนทดลอง

3,597.50       3,597.50 เฉพาะเจาะจง ก.อุปกรณ์ ก.อุปกรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062070043 1/8/2019

1314 ขออนุมัติจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562

20,000.00      20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน์ มีรักษา นางสาวชุติกาญจน์ มีรักษา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062060065 1/8/2019

หนา้ 116



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1315 ขออนุมัติจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในโครงการ สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562

20,000.00      20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน์ มีรักษา นางสาวชุติกาญจน์ มีรักษา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062060066 1/8/2019

1316 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกคณะแลกเปล่ียน จ านวน 1 
โครงการ เพ่ือเป็นของท่ีระลึกคณะแลกเปล่ียนต้อนรับ
อาจารย์และนิสิตจาก Chuxiong Normal University
 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน

1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าเนียรหัตถกรรม ร้านจ าเนียรหัตถกรรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062070050 1/8/2019

1317 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก หน่วยงานท่ีไปเย่ียมชม จ านวน
 1 โครงการ เพ่ือเป็นของทีระลึกส าหรับหน่วยงานท่ีได้
พาอาจารย์และนิสิตจาก  Chuxiong Normal 
University ,สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเย่ียมชม

3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062070049 1/8/2019

1318 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562

8,600.00       8,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062060077 1/8/2019

1319 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถามโครงการ ''
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2562''

1,600.00       1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062060061 1/8/2019

1320 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน การจัดงาน
 โครงการ ''สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
 ประจ าปี 2562''

600.00          600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062060062 1/8/2019

1321 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารในโครงการ สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562

1,000.00       1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062060072 1/8/2019

1322 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2562

2,700.00       2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกวัฒน์ เปรมชนม์,   นายมนูญ
 ดอกไม้

นายเอกวัฒน์ เปรมชนม์,   นายมนูญ
 ดอกไม้

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062060063 1/8/2019

หนา้ 117



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1323 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ
ประชาสัมพันธ์สาขาบริหารธุรกิจให้ผู้มาเย่ียมเยียนจาก
ภายนอกได้รับทราบ

6,500.00       6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062070057 1/8/2019

1324 ขออนุมัติจ้างท าโปสเตอร์ ป้ายและแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัด
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2562

17,500.00      17,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร้ินท์ ร้านไอปร้ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062060079 1/8/2019

1325 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการเดินสายไฟ จ านวน 1 
โครงการ เพ่ือน ามาใช้ในการแสดงนิทรรศการในการจัด 
''โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ''

5,000.00       5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062060057 1/8/2019

1326 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ เพ่ือใช้ใน
โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

1,215.00       1,215.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฆสิต วิทยา,ร้านผ้ึงน้อย ร้านโฆสิต วิทยา,ร้านผ้ึงน้อย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080001 5/8/2019

1327 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 6 
สิงหาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์เข้าร่วมต้อนรับอาจารย์และนิสิต
แลกเปล่ียน Chuxiong University ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี

1,750.00       1,750.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080002 5/8/2019

1328 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสารและเข้าเล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือ
เป็นเอกสารประกอบกาเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

8,775.10       5,775.10 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080016 9/8/2019

1329 ขอเสนอจ้างเหมาจ ากัดสารเคมีท่ีใช้แล้วจาก
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 งาน เพ่ือก าจัดของเสีย
สารเคมีท่ีเกิดจากการท าปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา และ
เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหาทาง
ส่ิงแวดล้อมแก่นิสิตและผู้ปฏิบัติงาน

10,084.75      10,084.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080014 9/8/2019

หนา้ 118



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1330 ขออนุมัติจ้างตรวจเช็คซ่อมบอร์ดคอนโทรลตู้บ่มเช้ือแบบ
ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จ านวน 1 เคร่ือง เน่ืองจาก
ตู้บ่มเพาะเช้ือไม่สามารถท างานได้เพาะบอร์ดควบคุมเสีย

26,750.00      26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080015 9/8/2019

1331 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 11
 สิงหาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์ TANG YILIN และ
อาจารย์ LINIYU เข้าร่วมอบรมครูอาสาสมัครจีน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรม ระยองซิต้ี อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

2,800.00       2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080017 9/8/2019

1332 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมโรงเรือนกล้วยไม้ จ านวน 1 งาน 
เน่ืองจากหลังคาโรงเรือนถูกลมพายุพัดพังเสียหาย (มบ.
จบ.592101032000001)

22,500.00      22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080044 13/8/2019

1333 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการบูรพาจันท์
วันวิชาการ 2562

7,680.00       7,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.ต้นฉบับ จ ากัด,พีซี สแกน ,ร้าน
ละไม ดีซน์, ร้านออฟฟิศ มาร์ต

บ.ต้นฉบับ จ ากัด,พีซี สแกน ,ร้าน
ละไม ดีซน์, ร้านออฟฟิศ มาร์ต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080033 13/8/2019

1334 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการบูรพาจันท์
วันวิชาการ 2562

4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080036 13/8/2019

1335 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 90 รีม 
เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

9,720.00       9,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080039 13/8/2019

1336 ขอนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 7 รายการ 
เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้ใช้งานได้

10,100.00      10,100.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080045 13/8/2019

1337 ขออนุมัติซ้ือถังดับเพลิง จ านวน 8 ถัง เพ่ือความ
ปลอดภัยและเตรียมความพร้อมส าหรับดับเพลิงกรณีเกิด
เหตุไฟลุกไหม้ฉุกเฉินขณะปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์

28,248.00      28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบทแมน คอมมิวนิเคช่ัน เรดิ
โอ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท แบทแมน คอมมิวนิเคช่ัน เรดิ
โอ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080042 14/8/2019

หนา้ 119



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1338 ขออนุมัติจ้างท าดอกไม้สดประกอบพิธีในโครงการ ''
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2562''

5,000.00       5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวคนธ์ ผดุงตระกูล นางสาวเสาวคนธ์ ผดุงตระกูล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062060060 16/8/2019

1339 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 
23-24 สิงหาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมสภาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

8,000.00       8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080064 22/8/2019

1340 ขออนุมัติซ้ือชุดไหว้พระพรหม เพ่ือใช้ในโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมข้าวไทย คร้ังท่ี 9

1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา ค าภาชาติ นางสาววรรณภา ค าภาชาติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080091 28/8/2019

1341 ขออนุมัติจ้างเหมารถแม็คโคร เพ่ือใช้ในโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมข้าวไทย คร้ังท่ี 9

9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยวัฒน์ ล าน้ า นายปิยวัฒน์ ล าน้ า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080092 28/8/2019

1342 ขออนุมัติซ้ือปุ๋ยข้ีไก่ส าหรับใส่นาข้าวตลอดโครงการ เพ่ือ
ใช้ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย คร้ังท่ี 9

8,690.00       8,690.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา ว่องประชานุกูล นางสาวจริยา ว่องประชานุกูล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080090 28/8/2019

1343 ขออนุมัติจ้างเหมารถตีเทือก จ านวน 1 งาน เพ่ือใช้ใน
โครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย คร้ังท่ี 9

5,400.00       5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายปัณฑา ธีรานันท์ นายปัณฑา ธีรานันท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080093 28/8/2019

1344 ขออนุมัติจ้างท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่น
ป้ายสาขา และโปสการ์ด เพ่ือใช้ในโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมข้าวไทย คร้ังท่ี 9

3,610.00       3,610.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ิรเมธ โรงพิมพ์ิรเมธ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080089 28/8/2019

1345 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสารและเข้าเล่ม+ อุปกรณ์ เพ่ือ
ใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

5,968.60       5,968.60 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080099 28/8/2019

1346 ขออนุมัติค่าเช่าเต็นท์ จ านวน 2หลัง เพ่ือใช้ในโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย คร้ังท่ี 9

2,000.00       2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญพิชชา พงษ์เจริญ นางสาวธัญพิชชา พงษ์เจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2200062080094 28/8/2019

1347 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง จ านวน 1 เคร่ือง 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิเคราะห์อัญมณี

43,000.00      43,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลล์ อินโน จ ากัด บริษัท ออลล์ อินโน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062070001 1/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1348 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการส าหรับใช้ใน
โครงการเปิดโลกอัญมณี คร้ังท่ี 12

5,000.00       5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยาก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านพิทยาก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062080003 2/8/2019

1349 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ ส าหรับใช้ใน
โครงการสอนศิลปะส าหรับเยาวชนคร้ังท่ี 10 
ปีงบประมาณ 2562

7,850.00       7,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอกาลิโก ร้านอกาลิโก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062080001 2/8/2019

1350 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการส าหรับใช้ในโครงการ
เปิดโลกอัญมณี คร้ังท่ี 12

39,900.00      39,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ มาร์ต , ร้านโฆสิตวิทยา,
 บริษัท เกซซ์ไวน์สยาม จ ากัด, บริษัท
 คลิกพลัส (ประเทศไทย) จ ากัด และ
ร้านไอปร้ินท์

ร้านออฟฟิศ มาร์ต , ร้านโฆสิตวิทยา,
 บริษัท เกซซ์ไวน์สยาม จ ากัด, บริษัท
 คลิกพลัส (ประเทศไทย) จ ากัด และ
ร้านไอปร้ินท์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062080002 2/8/2019

1351 ขออนุมัติซ่อมบ ารุงเคร่ืองยูวี-วีส-เนียร์ไออาร์สเปกโทรโพ
โตมิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

28,890.00      28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จ ากัด บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062080004 7/8/2019

1352 ขออนุมัติจ้างตรวจเช็คสภาพการท างานของ
เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรมิเตอร์ ประจ าปี
 (มบ.จบ.600804001000001)

17,120.00      17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062080016 9/8/2019

1353 ขออนุมัติล้างแอร์และเปล่ียนโครงคอยล์ร้อน เพ่ือเป็น
การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอนอาคาร 10 ปี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

10,800.00      10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062080027 16/8/2019

1354 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์การเจียระไน จ านวน 6 รายการ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา การเจียระไนอัญ
มณี

1,027.20       1,027.20 เฉพาะเจาะจง ร้านรจนาเจียรนัย ร้านรจนาเจียรนัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062080029 16/8/2019

1355 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนในการผลิตเคร่ืองประดับ

3,755.00       3,755.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย แก้วมาระวัง  นายสุทธิชัย แก้วมาระวัง  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062080028 16/8/2019

1356 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสาร จ านวน 2,599 หน้า และเข้า
เล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนของคณะอัญมณี

2,764.55       2,764.55 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062080025 16/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1357 ขออนุมัติจ้างย้ายแอร์พร้อมเดินท่อใหม่ จ านวน 1 เคร่ือง
 และย้ายชุดหล่อเย็นเคร่ืองหล่อโลหะ จ านวน 2 ชุด 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนอาคาร 10 ปี และอาคาร
ปฏิบัติการอัญมณีและเคร่ืองประดับ

15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062080026 16/8/2019

1358 ขออนุมัติซ้ือชุดถวายสังฆทาน จ านวน 9 ชุด เพ่ือใช้ใน
โครงการท าบุญคณะอัญมณี ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันท่ี 7 กันยายน 2562

3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062080039 22/8/2019

1359 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือน้ ามันรถรับส่งเอกสาร 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062080001 1/8/2019

1360 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมประตูห้องน้ าชาย 909.50 909.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด / 
เสนอราคา           909.50 บาท

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด / 
เสนอราคา           909.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062080004 1/8/2019

1361 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซัดรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนสิงหาคม 2562

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062080002 1/8/2019

1362 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มการปฏิบัติงาน
ภายในคณะ

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

 ร้านLEEDA COPY/ร้านธีรเดช และ
รุ่งรัตน์ แสงสุข/เสนอราคา 6,811.65
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062080003 1/8/2019

1363 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุในการท าลูกประคบสมุนไพร 
โครงการค่ายหมอยาไทย วันท่ี 13 สงิหาคม 2562

9,930.00 9,930.00 เฉพาะเจาะจง นางเสง่ียม  ไม้แป้น   / เสนอราคา 
9,930บาท

นางเสง่ียม  ไม้แป้น   / เสนอราคา 
9,930บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062080009 5/8/2019

1364 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท าสเปรย์กันยุง -โครงการ
ค่ายหมอยาไทย วันท่ี 13 สิงหาคม 2562

12,870.00 12,870.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเลง สาทลาลัย, ร้านสัมมาชีพ, 
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด, 
บริษัท บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด   / 
เสนอราคา 12,870 บาท

นายบรรเลง สาทลาลัย, ร้านสัมมาชีพ, 
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด, 
บริษัท บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด   / 
เสนอราคา 12,711 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062080010 5/8/2019

1365 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าวิจัยการรักษากระดูก
จากหมอพ้ืนบ้าน -โครงการค่ายหมอยาไทย

41,960.00 41,960.00 เฉพาะเจาะจง นางสีนวล โภคสมบัติ / เสนอราคา 
41,960 บาท

นางสีนวล โภคสมบัติ / เสนอราคา 
41,960 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO2700062080001 15/8/2019

หนา้ 122



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1366 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุงานบ้าน
งานครัว

78,279.98 78,279.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   / 
เสนอราคา 78,279.98 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   / 
เสนอราคา 78,279.98 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO2700062080002 19/8/2019

1367 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม-โครงการ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาคณะ วันท่ี 6 กันยายน 
2562

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญ การพิมพ์/เสนอราคา 
1,800 บาท

ร้านต้นบุญ การพิมพ์/เสนอราคา 
1,618.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062080027 26/8/2019

1368 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการพาหนะ-โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ วันท่ี 6 กันยายน
 2562

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์ เกษมศรี / เสนอราคา 
3,500 บาท

นายประสงค์ เกษมศรี / เสนอราคา 
3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2700062080029 26/8/2019

1369 ขออนุมัติจ้างและเบิกค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ือง
สูบน้ า หมายเลขครุภัณฑ์ 57040100100011

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง หนุ่มไดนาโม หนุ่มไดนาโม บริการดี มีคุณภาพ รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR2800062080005 6/8/2019

1370 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการ Aggie Night 
ประจ าปีการศึกษา 2562

1,312.00 1,312.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน
ตลาดสอวัฒนานคร

ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน
ตลาดสอวัฒนานคร

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062080011 30/8/2019

1371 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการค่าย
คอมพิวเตอร์ ตร้ังท่ี 12

9,053.00 9,053.00 เฉพาะเจาะจง ต้นกล้าก๊อปป้ี
ร้านบี.พี. เพ่ือนนีกเรียน 
ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท
.

ต้นกล้าก๊อปป้ี
ร้านบี.พี. เพ่ือนนีกเรียน 
ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท
.

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062080012 2/8/2019

1372 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์โครงการ
ค่ายคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 12

55,747.00 55,747.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเจ เทค จ ากัด บริษัท จีเจ เทค จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062080011 2/8/2019

1373 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส าหรับการจัดเรียนการ
สอนของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

48,400.00 48,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน .ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062080037 21/8/2019

1374 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างวินัยนิสิตประจ าปี 2562

11,540.00 11,540.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ไอทีวัฒนานคร, บ.ศรีกิจเคร่ือง
เขียน, ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท,ร้าน 
บี.พี.เพ่ือนนักเรียน,ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี

ศูนย์ไอทีวัฒนานคร, บ.ศรีกิจเคร่ือง
เขียน, ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท,ร้าน 
บี.พี.เพ่ือนนักเรียน,ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062080040 22/8/2019

1375 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนของ
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง ไอ คอมพิวเตอร์ ไอ คอมพิวเตอร์ สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062080039 22/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1376 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
รายงานประชุมวิชาการคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

1,305.00 1,305.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี รวดเร็ว มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062080043 22/8/2019

1377 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการท าบุญคณะ
และมอบทุนการศึกษา 9 กันยายน พ.ศ. 2562

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ไอทีวัฒนานคร บ.ศรีกิจเคร่ือง
เขียน ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท

ศูนย์ไอทีวัฒนานคร บ.ศรีกิจเคร่ือง
เขียน ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062080044 23/8/2019

1378 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดวงคอมพิวเตอร์แอนด์ซับ
พลายส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

บริษัท ดวงคอมพิวเตอร์แอนด์ซับ
พลายส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062080045 23/8/2019

1379 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ-รับ
 ส่ง อาจารย์หทัยชนก หมากผิน มาสอนรายวิชา 
68331160 กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวชส าหรับนิสติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2562

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีเสนอ 
3,500 บาท

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080007 1/8/2019

1380 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์เกศแก้ว มาสอนรายวิชา 68331160 
กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช ส าหรับนิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2562

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080005 1/8/2019

1381 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่งอาจารย์เกศแก้ว มาสอนรายวิชา 68331160 
กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวชฯ ในวันท่ี 15 สิงหาคม 
2562

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080004 1/8/2019

1382 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาสารเคมี จ านวน 16 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 682452 (อ.จิราพร)

8,450.00 8,350.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย ราคาท่ีเสนอ 8,350 
บาท

สภากาชาดไทย ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
8,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080008 2/8/2019

1383 ขออนุมัติจัดจ้างตรวจเช็คระบบไฟฟ้าคอนโทรลเคร่ือง
ป๊ัมน้ า จ านวน 1 งาน

2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคาท่ีเสนอ
 2,050 บาท

นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,050 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080020 3/8/2019

1384 ขออนุมัติเปล่ียน Siemens 5 SL จ านวน 1 ชุด 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี 
ราคาท่ีเสนอ 850 บาท

นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 850 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080019 3/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1385 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่ง คณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมลงนาม
ข้อตกลงกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันท่ี 15 สิงหาคม
 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีเสนอ 
3,000 บาท

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080018 3/8/2019

1386 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่น ถ่าย
เอกสารจ านวน 11,249 แผ่นและค่าปร้ินเอกสารจ านวน
 101 แผ่น (อ.พรลักษณ์ส ารองจ่ายกลุ่มชุติกาญจน์)

6,031.25 6,031.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 443 บาท,ร้านCOME IN
 ราคาท่ีเสนอ868 บาท,ร้านถ่ายคล่อง
 ราคาท่ีเสนอ 255 บาท,คุณยลดา วร
ดิถีราคาท่ีเสนอ 2,415.15 บาท,นาง
สุกัญญา จีนเมืองราคาท่ีเสนอ 940 
บาท,ร้าน PP Sing Maker & 
Solutionราคาท่ีเสนอ 1,050 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 443 บาท,ร้านCOME
 IN ราคาท่ีตกลงซ้ือ 868 บาท,ร้าน
ถ่ายคล่อง ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 255 
บาท,คุณยลดา วรดิถีราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,415.15 บาท,นางสุกัญญา จีน
เมืองราคาท่ีตกลงจ้าง 940 บาท,ร้าน
 PP Sing Maker & Solutionราคาท่ี
ตกลงจ้าง 1,050 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080024 5/8/2019

1387 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเดินสายไฟร้อยท่อ จ านวน 1 
งาน (จ่ายคุณสมศักด์ิ)

3,790.00 3,790.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
เสนอ 3,790 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 3,790 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080023 5/8/2019

1388 ขออนุมัติจัดซ้ือโทรทัศน์ ขนาด 60 น้ิว จ านวน 3 เคร่ือง 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ห้อง 
606

56,994.00 56,994.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 56,994 บาท

บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัดราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 56,994 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080001 5/8/2019

1389 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ (อ.
มารุตส ารองจ่าย)

5,967.93 5,967.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 5,967.93 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,967.93 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080027 5/8/2019

หนา้ 125



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1390 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 8 
รายการและจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่นถ่าย
เอกสารเข้าเล่ม (อ.พิมลพรรณส ารองจ่าย)

6,375.30 6,375.30 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ ราคาท่ีเสนอ18 
บาท,สามโคกศึกษาภัณฑ์ราคาท่ีเสนอ
 105 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี
 จ ากัดราคาท่ีเสนอ 294 บาท,ร้าน 
เอ.พี.บลูปร้ินท์ราคาท่ีเสนอ 270 บาท
,ร้าน PP Sing Maker & Solution
ราคาท่ีเสนอ 600 บาท,คุณยลดา  วร
ดิถีราคาท่ีเสนอ 4,054.30 บาท,ร้าน
ถ่ายคล่องราคาท่ีเสนอ 472 บาท,ร้าน
 SP PRINTราคาท่ีเสนอ 200 บาท,
นายไพรเดช สุทธิเรืองราคาท่ีเสนอ 
362 บาท

ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
18 บาท,สามโคกศึกษาภัณฑ์ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 105 บาท,บริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัดราคาท่ีตกลงซ้ือ 294
 บาท,ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 270 บาท,ร้าน PP Sing 
Maker & Solutionราคาท่ีตกลงจ้าง 
600 บาท,คุณยลดา  วรดิถีราคาท่ีตก
ลงจ้าง 4,054.30 บาท,ร้านถ่ายคล่อง
ราคาท่ีตกลงจ้าง 472 บาท,ร้าน SP 
PRINTราคาท่ีเสนอ 200 บาท,นาย
ไพรเดช สุทธิเรืองราคาท่ีตกลงจ้าง 
362 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080022 5/8/2019

1391 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
รศ.ดร.บุษบา ฤกษ์อ านวยโชค มาสอนรายวิชา 682476
 นิติวิทยาศาสตร์ ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2562

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080033 6/8/2019

1392 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คันเพ่ือ
รับส่งอาจารย์กิตติพงษ์และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 Gynecological Cytology 
Laboratory ภาคเรียนท่ี 1 ปี2562 ในวันท่ี 28 
สิงหาคม 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์ บุญมา ราคาท่ีเสนอ 
500 บาท

นายสงกรานต์ บุญมา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080031 6/8/2019

1393 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งอาจารย์กิตติพงษ์และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายเทพฤทธ์ิ สัมฤทธ์ิ ราคาท่ีเสนอ 
500 บาท

นายเทพฤทธ์ิ สัมฤทธ์ิ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080029 6/8/2019

หนา้ 126



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1394 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ '' 6 
เกลียวเกมส์'' ระหว่าง 21 - 24 สิงหาคม 2562

3,990.90 3,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 1,251 บาท,ร้านรูปร้าน
กรอบราคาท่ีเสนอ 749 บาท,บริษัท 
ดีฟาร์มาซี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 1,990
 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,251 บาท,ร้านรูป
ร้านกรอบราคาท่ีตกลงซ้ือ 749 บาท
,บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 1,990 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080034 6/8/2019

1395 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คันเพ่ือ
รับส่งอาจารย์กิตติพงษ์และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 Gynecological Cytology 
Laboratory ภาคเรียนท่ี 1 ปี2562 ในวันท่ี 21 
สิงหาคม 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์ บุญมา ราคาท่ีเสนอ 
500 บาท

นายสงกรานต์ บุญมา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080030 6/8/2019

1396 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คันเพ่ือ
รับส่งอาจารย์กิตติพงษ์และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 Gynecological Cytology 
Laboratory ภาคเรียนท่ี 1 ปี2562 ในวันท่ี 14 
สิงหาคม 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีเสนอ
 500 บาท

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080032 6/8/2019

1397 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นอิเล็คโทรด จ านวน 4 แพ็คและจ้าง
พิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 1 แผ่นถ่ายเอกสารเข้าเล่ม (อ.
อรชร กลุ่มศิรดา)

5,943.00 5,943.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร์ราคา
ท่ีเสนอ 4,800 บาท,ร้านข้าวโอ๊
ตก๊อบป้ี ราคาท่ีเสนอ 716 บาท
,ร้าน PP Sign Maker & 
Solution ราคาท่ีเสนอ 300 
บาท,ร้าน SP PRINT ราคาท่ี
เสนอ 127 บาท

ร้าน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร์ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 4,800 บาท,ร้านข้าว
โอ๊ตก๊อบป้ี ราคาท่ีตกลงจ้าง 716
 บาท,ร้าน PP Sign Maker & 
Solution ราคาท่ีตกลงจ้าง 300
 บาท,ร้าน SP PRINT ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 127 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080043 7/8/2019

หนา้ 127



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1398 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นอิเล็คโทรด จ านวน 7 ซองและจ้าง
พิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่น ปร้ินทเอกสารพร้อมเข้า
เล่มสันกาว (อ.อรชรส ารองจ่าย กลุ่มอธิบดี)

6,211.00 6,211.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร์ราคาท่ี
เสนอ 4,800 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี
ราคาท่ีเสนอ 680 บาท,ร้าน PP Sign
 Maker & Solutionราคาท่ีเสนอ 
600 บาท,ร้าน SP PRINTราคาท่ีเสนอ
 109 บาท,นางสุกัญญา  จีนเมือง
ราคาท่ีเสนอ 62 บาท

ร้าน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร์ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 4,800 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี
ราคาท่ีตกลงจ้าง 680 บาท,ร้าน PP 
Sign Maker & Solutionราคาท่ีตก
ลงจ้าง 600 บาท,ร้าน SP PRINT
ราคาท่ีตกลงจ้าง 109 บาท,นางสุ
กัญญา  จีนเมืองราคาท่ีตกลงจ้าง 62
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080044 7/8/2019

1399 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่ง นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา 
68533159 ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 (อ.วิภาพร
ส ารองจ่าย)

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

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080046 8/8/2019

1400 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 
(อ.ณัฐภาณินีส ารองจ่าย)

5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
5,564 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 5,564 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080054 8/8/2019

1401 ขออนุมัติจัดซ้ือคลิปด า จ านวน 3 ตัวและจ้างพิมพ์
โปสเตอร์ จ านวน 1 แผ่นปร้ินท์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม 
จ านวน 3 เล่ม (อ.คุณาวุฒิ กลุ่มจิรภัสส์ 760.05 บาท 
กลุ่มศิริวรรณ1,262.25)

2,022.30 2,022.30 เฉพาะเจาะจง คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
1,005.30บาท,ร้าน PP Sign Maker
 & Solutionราคาท่ีเสนอ 300 บาท,
ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ีราคาท่ีเสนอ 606 
บาท,ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ราคาท่ีเสนอ
 111 บาท,

คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,005.30บาท,ร้าน PP Sign Maker
 & Solutionราคาท่ีตกลงจ้าง 300 
บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ีราคาท่ีตกลง
จ้าง 606 บาท,ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์
ราคาท่ีตกลงจ้าง 111 บาท,

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080051 8/8/2019

1402 ขออนุมัติจัดซ้ือกระบอกข้าวหลามเปล่า จ านวน 90 
กระบอก (อ.อลงกตส ารองจ่ายกลุ่มณัชชา)

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่นิยม ราคาท่ีเสนอ 900 บาท ร้านแม่นิยม ราคาท่ีตกลงซ้ือ 900 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080052 8/8/2019

1403 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการนิสิตสหเวชฯ 
บูชาพระคุณครู คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 15 สิงหาคม 
2562

8,050.00 7,028.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยกราคาท่ีเสนอ 6,000 
บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัดราคาท่ีเสนอ 1,028 บาท

ร้านดอกไม้หยกราคาท่ีตกลงซ้ือ 
6,000 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอ
ร่ี จ ากัดราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,028 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080045 8/8/2019

หนา้ 128



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1404 ขออนุมัติจัดจ้างค่าเข้เล่มสันกาว จ านวน 5 เล่ม (อ.ณัฐ
ภาณินีส ารองจ่าย)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเบสท์ซีร็อกราคาท่ีเสนอ 
300 บาท

ร้านเบสท์ซีร็อกราคาท่ีตกลงจ้าง
 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080053 8/8/2019

1405 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นตรวจน้ าตาลและเข็มจ านวน 10 
กล่องและจ้างพิมพ์ไวนิล จ านวน 1 แผ่นค่าถ่ายเอกสาร 
จ านวน น924 แผ่น (อ.อุไรภรณ์ส ารองจ่าย อ.แนน 
4,560 บาท,กลุ่มข้าวกล้อง 612 บาท)

5,172.00 5,172.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพงษเภสัช ราคาท่ีเสนอ 4,560
 บาท,ร้านเบส์ซีร็อกราคาท่ีเสนอ 214
 บาท,ร้าน PP Sign Maker & 
Solutionราคาท่ีเสนอ 150 บาท,นาง
สุกัญญา  จีนเมืองราคาท่ีเสนอ 338 
บาท

ร้านฐิติพงษเภสัช ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
4,560 บาท,ร้านเบส์ซีร็อกราคาท่ีตก
ลงจ้าง 214 บาท,ร้าน PP Sign 
Maker & Solutionราคาท่ีตกลงจ้าง 
150 บาท,นางสุกัญญา  จีนเมือง
ราคาท่ีตกลงจ้าง 338 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080059 9/8/2019

1406 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นตรวจน้ าตาลและเข็ม จ านวน 10 
กล่อง (อ.อุไรภรณ์ส ารองจ่าย)

4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพงษเภสัช ราคาท่ีเสนอ 4,560
 บาท

ร้านฐิติพงษเภสัช ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
4,560 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080060 9/8/2019

1407 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 7 หลอด 20,300.00 20,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีเสนอ 
20,300 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลายราคาท่ีตกลงซ้ือ
 20,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080002 9/8/2019

1408 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 3 รายการ จ้างพิมพ์
โปสเตอร์ จ านวน 4 แผ่นและปร้ินเอกสารเข้าเล่ม 
จ านวน 4 เล่ม (อ.ธนพรรณส ารองจ่าย)

12,510.00 12,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 695.50 บาท,บริษัท ที
ทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ีเสนอ 
4,64.50 บาท,บริษัท เน็กซ์ไบโอ 
(ประเทศไทย) จ ากัดราคาท่ีเสนอ 
4,922 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ีราคาท่ี
เสนอ 1,038 บาท,ร้าน PP Sign 
Maker & Solutionราคาท่ีเสนอ 
1,200 บาท

บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 695.50 บาท,บริษัท
 ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 4,64.50 บาท,บริษัท เน็กซ์ไบโอ 
(ประเทศไทย) จ ากัดราคาท่ีตกลงซ้ือ 
4,922 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ีราคา
ท่ีตกลงจ้าง 1,038 บาท,ร้าน PP Sign
 Maker & Solutionราคาท่ีตกลงจ้าง
 1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080063 9/8/2019

1409 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯสาขา
เทคนิคการแพทย์ (อ.จิราพร) นิสิต 3 คน

5,965.25 5,965.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 5,965.25 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 5,965.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080062 9/8/2019

หนา้ 129



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1410 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ 
สาขาชีวเวชศาสตร์และสาขาเทคนิคการแพทย์ (อ.นิรมล
 ) นิสิต 4 คน

8,281.80 8,281.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 8,281.80 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,281.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080061 9/8/2019

1411 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษเอ 4 จ านวน 4 รีมและจ้างพิมพ์
โปสเตอร์ จ านวน 4 แผ่น (อาจารย์ศิริรัตน์ส ารองจ่าย)

1,548.00 1,548.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 348 บาท
,ร้าน PP Sign Maker & 
Solutionราคาท่ีเสนอ 1,200 
บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 348 บาท
,ร้าน PP Sign Maker & 
Solutionราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080058 9/8/2019

1412 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นอิเล็คโทรด จ านวน 6 ซอง เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ สาขา
กายภาพบ าบัด (อาจารย์ศิริรัตน์)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 6,000 
บาท

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080057 9/8/2019

1413 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ สาขาชีว
เวชศาสตร์และพยาธิวิทยาฯ (อ.ธนพรรณส ารองจ่าย)

7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 4,815 บาท,บริษัท เน็กซ์ไบโอ 
(ประเทศไทย) จ ากัดราคาท่ีเสนอ 
2,568 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 4,815 บาท,บริษัท เน็กซ์
ไบโอ (ประเทศไทย) จ ากัดราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,568 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080064 9/8/2019

1414 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนสาขา
กายภาพบ าบัด จ านวน 2 รายการ

7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จ ากัดราคาท่ีเสนอ 7,300 
บาท

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จ ากัดราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,300
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080067 11/8/2019

1415 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 
จ านวน 4 รายการ

16,039.30 16,039.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 16,039.30 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 16,039.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080003 11/8/2019

1416 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์จ านวน 1 แผ่นและถ่าย
เอกสาร จ านวน 2956 แผ่น (อาจารย์นงนุชส ารองจ่าย 
กลุ่มกัญญาณัฐ)

2,098.35 2,098.35 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sing Maker & Solution 
เสนอราคา 150 บาท,นางสาวยลดา 
วรดิถี เสนอราคา 1,948.35 บาท

ร้าน PP Sing Maker & Solution 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 150 บาท,นางสาว
ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,948.35 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080065 11/8/2019

หนา้ 130



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1417 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่นและถ่าย
เอกสารจ านวน 2318 แผ่น (อ.นงนุชส ารองจ่ายกลุ่ม
กฤติญา)

1,643.10 1,643.10 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาท่ีเสนอ 
315 บาท,ร้าน เอส เอส เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย ราคาท่ีเสนอ 99 
บาท,คุณยลดา  วรดิถีราคาท่ีเสนอ 
350 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ีราคาท่ี
เสนอ 339 บาท

นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาท่ีตกลง
จ้าง 315 บาท,ร้าน เอส เอส เซอร์วิส
 แอนด์ ซัพพลาย ราคาท่ึตกลงจ้าง 99
 บาท,คุณยลดา  วรดิถีเสนอราคา 
350 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ีราคาท่ี
ตกลงจ้าง 339 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080066 11/8/2019

1418 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฝึกงาน จ านวน 
3 เล่ม เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบ าบัดทางคลินิก 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 
(จ่ายทราย)

325.00 325.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
325 บาท

นางสาวยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 325 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080073 13/8/2019

1419 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 7 วัน เพ่ือ
รับ-ส่ง อาจารย์ออกนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางชีวเวช
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 (ช่วงท่ี 2) ระหว่าง
วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 - วันท่ี 11 กันยายน 2562

18,100.00 18,100.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีเสนอ
 18,100 บาท

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 18,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080004 13/8/2019

1420 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนจ านวน 7 รายการ
และจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 3 แผ่นและถ่ายเอกสาร
จ านวน 8629 แผ่นปร้ินงานขาวด า 117 หน้า(อ.พร
ลักษณ์ส ารองจ่ายกลุ่มนภสร)

5,971.15 5,971.15 เฉพาะเจาะจง ร้าน COME IN ราคาท่ีเสนอ 868 
บาท,ร้านถ่ายคล่อง ราคาท่ีเสนอ 255
 บาท,คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
2,415.15 บาท,นางสุกัญญา จีนเมือง
 ราคาท่ีเสนอ 940 บาท,ร้าน PP Sing
 Maker & Solution ราคาท่ีเสนอ 
1,050 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอ
ร่ี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 443 บาท

ร้าน COME IN ราคาตกลงจ้าง 868 
บาท,ร้านถ่ายคล่อง ราคาตกลงจ้าง 
255 บาท,คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 2,415.15 บาท,นางสุ
กัญญา จีนเมือง ราคาท่ีตกลงจ้าง 940
 บาท,ร้าน PP Sing Maker & 
Solution ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,050 
บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 443 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080070 13/8/2019

1421 ขออนุมัติจัดจ้างเดินสายสัญญาณโปรเจคเตอร์ ห้อง 502 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 14,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 14,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080005 13/8/2019

หนา้ 131



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1422 ขออนุมัติจัดซ้ือสตาร์ทเตอร์ จ านวน 15 อัน (เงินหมุน 
จ.37/62) จ้างป๊ัมกุญแจจ านวน 6ดอก(เงินหมุน จ.
42/62)และจ้างเปล่ียนยางรถจักรยานยนต์ จ านวน 2 
เส้น (เงินหมุน จ.40/62)

845.00 845.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค ราคาท่ี
เสนอ 225 บาท,ร้านไพฑูรย์
มอเตอร์ ราคาท่ีเสนอ 470 บาท
,ร้านกมลการกุญแจราคาท่ีเสนอ
 150 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 225 บาท,ร้านไพฑูรย์
มอเตอร์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 470 
บาท,ร้านกมลการกุญแจราคาท่ี
ตกลงจ้าง 150 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080071 13/8/2019

1423 ขออนุมัติค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมระบบเคร่ืองเสียง
ห้องประชุม 205 จ านวน 1 งาน

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัดราคาท่ีเสนอ 3,210 บาท

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 3,210 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080086 14/8/2019

1424 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนไส้กรอง พร้อมค่าติดต้ัง 22,240.00 22,240.00 เฉพาะเจาะจง เจเอสกรองน้ าราคาท่ีเสนอ 22,240 
บาท

เจเอสกรองน้ าราคาท่ีตกลงจ้าง 
22,240 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080006 14/8/2019

1425 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการงานเดินระบบไฟฟ้าภายใน
ห้อง MS 405และMS 406 จ านวน 1 งาน

36,800.00 36,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรีราคาท่ีเสนอ 
36,800 บาท

นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 36,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080008 14/8/2019

1426 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเดินระบบไฟฟ้าภายในห้อง
สโมสรนิสิต จ านวน 1 งาน

17,980.00 17,980.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ราคาท่ีเสนอ 
17,980 บาท

นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ราคาท่ีตกลงจ้าง
 17,980 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080007 14/8/2019

1427 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบท่อน้ าประปา 
ห้อง 606 จ านวน 1 งาน

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาท่ีเสนอ 
11,000 บาท

นายสมชาย จ าปาบุรีราคาท่ีตกลงจ้าง
 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080010 16/8/2019

1428 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการงานเดินระบบไฟฟ้าระบบ
ปล๊ักไฟ (ห้อง 304/305)จ านวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาท่ีเสนอ 
15,000 บาท

นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาท่ีตกลง
จ้าง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080009 16/8/2019

หนา้ 132



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1429 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารจ านวน 805 แผ่นและปร้ิน
เอกสารจ านวน 33 แผ่นและเข้าเล่ม 6 เล่ม (กลุ่ม
กัญญาณัฐ 414 บาท,กลุ่มกฤติญา 689 บาท)

1,103.00 1,103.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาท่ีเสนอ 
315 บาท,ร้าน เอส เอส เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลายราคาท่ีเสนอ 99 บาท
,คุณยลดา  วรดิถีราคาท่ีเสนอ 350 
บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ีราคาท่ีเสนอ 
399 บาท

นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาท่ีตกลง
จ้าง 315 บาท,ร้าน เอส เอส เซอร์วิส
 แอนด์ ซัพพลายราคาท่ีตกลงจ้าง 99
 บาท,คุณยลดา  วรดิถีราคาท่ีตกลง
จ้าง 350 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี
ราคาท่ีตกลงจ้าง 399 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080100 20/8/2019

1430 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาพิษวิทยา (อ.พลาธิป)

3,290.25 3,290.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 3,290.25 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 3,290.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080102 20/8/2019

1431 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหาร จ านวน 4 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนรายวิชา 68532259 ปฏิบัติการมห
ศัลย์ วันท่ี 26 สิงหาคม 2562 (อ.กรรณิการ์ส ารองจ่าย)

910.00 815.00 เฉพาะเจาะจง
เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาชลบุรี
 สาขาท่ี 00140ราคาท่ีเสนอ 
815 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาชลบุรี
 สาขาท่ี 00140ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 815 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080104 22/8/2019

1432 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบสารสนเทศการ
ค านวณภาระงานของคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 1 งาน

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกติกา กองศิล ราคาท่ีเสนอ 
50,000 บาท

นายกติกา กองศิล ราคาท่ีตกลงจ้าง 
50,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080012 23/8/2019

1433 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่ง อาจารย์กิตติพงษ์ และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 ในวันท่ี 11 กันยายน 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสาราคาท่ี
เสนอ 500 บาท

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสาราคาท่ี
ตกลงจ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080113 23/8/2019

1434 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ - ส่ง อาจารย์กิตติพงษ์ และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 ในวันท่ี 4 กันยายน 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์ บุญมา ราคาท่ี
เสนอ 500 บาท

นายสงกรานต์ บุญมา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080112 23/8/2019

หนา้ 133



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1435 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประธานสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วี
กูล วีรานุวัตต์ิ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันท่ี 4 
กันยายน 2562

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีเสนอ 
3,300 บาท

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 3,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080116 23/8/2019

1436 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่ง อาจารย์กิตติพงษ์ และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68233259 ในวันท่ี 18 กันยายน 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาท่ี
เสนอ 500 บาท

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080114 23/8/2019

1437 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จ านวน 3.69 ลิตร 
(กุลธราส ารองจ่าย)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครราคา
ท่ีเสนอ 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080123 27/8/2019

1438 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการสหเวชฯ ร่วมใจ FAHs ใส 
สบายตา ประจ าปีการศึกษา 2562

9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้นารีรัตน์ราคาท่ีเสนอ 
5,800 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอ
ร่ี จ ากัดราคาท่ีเสนอ 170 บาท,นาย
ทน รัตนวันราคาท่ีเสนอ 2,600 บาท,
ร้านสยามการเกษตรราคาท่ีเสนอ 
1,000 บาท

ร้านดอกไม้นารีรัตน์ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
5,800 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอ
ร่ี จ ากัดราคาท่ีตกลงซ้ือ 170 บาท,
นายทน รัตนวันราคาท่ีตกลงซ้ือ 
2,600 บาท,ร้านสยามการเกษตร
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080120 27/8/2019

1439 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 8 เล่ม 
โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วย
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(Edpex) คณะสหเวชศาสตร์ ในวันท่ี 13 กันยายน 
2562 (เงินหมุน 2,000 บาทฉัตรชัยส ารองจ่าย 1,040 
บาท)

3,040.00 3,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย ราคาท่ีเสนอ 3,040 
บาท

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,040 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080124 28/8/2019

1440 ขออนุมัติจัดซ้ือกร่ิงแจ้งเตือนอัคคีภัยพร้อมติดต้ัง จ านวน
 3 ชุด

11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนีราคา
ท่ีเสนอ 11,250 บาท

นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนีราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 11,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080013 29/8/2019

หนา้ 134



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1441 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 2,942.50 บาท

บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,942.50

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080132 29/8/2019

1442 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,300 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 2,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080143 29/8/2019

1443 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดต้ังสายสัญญาณ
โปรเจคเตอร์ ห้อง 202 จ านวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080015 29/8/2019

1444 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์แยกสัญญาณ HDMI จ านวน 1 
เคร่ือง

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 12,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080016 29/8/2019

1445 ขออนุมัติจัดซ้ือสายสัญญาณ HDMI 2.0 จ านวน 5 เส้น 7,250.00 7,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 7,250 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080144 29/8/2019

1446 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองด่ืม จ านวน 10 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับรับรองผู้มาติดต่อราชการภายในคณะสหเวช
ศาสตร์

1,624.80 1,624.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 1,624.80 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,624.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080148 30/8/2019

1447 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน จ านวน 15 ตู้ 73,350.00 73,350.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโตราคาท่ี
เสนอ 73,350 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโตราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 73,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3600062080017 30/8/2019

1448 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 8 เล่ม 
เพ่ือใช้ส าหรับการส่งรายงานผลการตรวจประเมินตาม
โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วย
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdpEx) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ภายหลังจากโครงการเสร็จส้ิน
 30 วัน

1,960.00 1,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย ราคาท่ีเสนอ 1,960 
บาท

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,960 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080146 30/8/2019

1449 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 
เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศห้องแลป 305 ระบบไฟตัด
ท าให้ใช้งาน

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,070 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,070 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080152 30/8/2019

หนา้ 135



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1450 ขออนุมัติซ่อมแซมขาโต๊ะบริหารขาและเข่า จ านวน 1 
ชุด เน่ืองจากตัวจ้ีวงแหวนช ารุด

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดราคา
ท่ีเสนอ 2,500 บาท

บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดราคา
ท่ีตกลงจ้าง 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080149 30/8/2019

1451 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง
 (ห้อง 209)

749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 749 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 749 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080151 30/8/2019

1452 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
คณะกรรมการเพ่ือตรวจประเมินคุรภาพการศึกษาตาม
โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วย
เกณฑืคุณภาพการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ในวันท่ี 13 กันยายน 2562

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

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080145 30/8/2019

1453 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 23 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของอาจารย์ชลธิดา ต้ังทรงเจริญ

4,802.17 4,802.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 4,802.17 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,802.17 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080147 30/8/2019

1454 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี

4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 4,922 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 4,922 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3600062080154 31/8/2019

1455 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าคณาจารย์
ไปท าการสอน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
 ในวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080001 1/8/2019

1456 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพ่ือน า
คณาจารย์ไปท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว ในวันท่ี 
8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080002 6/8/2019

1457 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าคณาจารย์
มาท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว ในวันท่ี 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080008 13/8/2019

หนา้ 136



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1458 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและท ารูปเล่ม รายงาการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (SAR) และ 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (CAR) 
ประจ าการศึกษา 2561

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกน้ าเซอร์วิส ร้านลูกน้ าเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080015 15/8/2019

1459 ขออนุมัติจัดซ้ือตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์ 1,590.00 1,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์ไอที วัฒนานคร ร้านศูนย์ไอที วัฒนานคร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080016 15/8/2019

1460 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าคณาจารย์
มาท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 22 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080017 19/8/2019

1461 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าคณาจารย์
เดินทางมาท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 26 
สิงหาคม พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080018 22/8/2019

1462 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าผู้บริหาร 
คณาจารย์ ไปมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ใน
วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080019 27/8/2019

1463 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและท าเล่มรายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) โครงการจัดต้ังคณ
พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์ ร้านต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080020 27/8/2019

1464 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าคณาจารย์
ไปท าการสอนท่ีวิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 2 กันยายน 
พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062080022 30/8/2019

1465 คุ้กก้ี จ านวน 50 ห่อ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร /ราคาท่ี
เสนอ 750.00 บาท

คุณมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร /ราคาท่ี
เสนอ 750.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080002 1/8/2019

1466 ไส้กรอก จ านวน 3 รายการ 1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 1,340.00
 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 1,340.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080004 1/8/2019

หนา้ 137



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1467 อิชิตัน 28 ลัง 8,820.00 8,820.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
8,820.00 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
8,820.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080003 1/8/2019

1468 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 ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080001 1/8/2019

1469 พวงกุญแจอะคริลิคปลานีโม่ จ านวน 700 ช้ิน 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร อรรถมานะ / 
ราคาท่ีเสนอ 9,450.00 บาท

นางสาวประภัสสร อรรถมานะ / 
ราคาท่ีเสนอ 9,450.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080007 1/8/2019

1470 น้ าอัดลม น้ าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จ านวน 5 รายการ 23,169.03 23,169.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 23,169.03 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 23,169.03 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080006 1/8/2019

1471 นิชชินคัพ จ านวน 3 รายการ 9,249.59 9,249.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
9,249.59 บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
9,249.59 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080005 1/8/2019

1472 จัมโบ้ชีสไบน์ จ านวน 10 แพ็ค 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 1,580 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 1,580 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080009 5/8/2019

1473 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 28 
รายการ

16,833.77 16,833.77 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 16,833.77 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 16,833.77 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080010 5/8/2019

1474 ขนมจีบและซาลาเปา จ านวน 3 รายการ 5,649.60 5,649.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 5,649.60 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 5,649.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080011 5/8/2019

1475 ตุ๊กตาปลาการ์ตูน จ านวน 200 ตัว 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 23,540.00 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 23,540.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080008 5/8/2019

หนา้ 138



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1476 ไส้กรอก จ านวน 4 รายการ 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด (ซีพี
เฟรชมาร์ท)  / ราคาท่ีเสนอ 
1,450.00 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด (ซีพี
เฟรชมาร์ท)  / ราคาท่ีเสนอ 
1,450.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080012 7/8/2019

1477 สินค้า(อิชิตัน,สปอนเซอร์,กาแฟเบอร์ด้ี) จ านวน 3 
รายการ

4,740.00 4,740.00 เฉพาะเจาะจง คุณสุภาพร  สุขไตรทศ / ราคาท่ีเสนอ
 4,740.00 บาท

คุณสุภาพร  สุขไตรทศ / ราคาท่ีเสนอ
 4,740.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080013 8/8/2019

1478 ไส้กรอก จ านวน 3 รายการ 2,220.00 2,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 2,220.00
 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 2,220.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080016 9/8/2019

1479 สินค้าและวัตถุดิบ จ านวน 23 รายการ 26,606.00 26,606.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 26,606.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 26,606.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080014 9/8/2019

1480 ถ้วยไอติม 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 ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080015 9/8/2019

1481 คุ้กก้ี จ านวน 50 ห่อ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร /ราคาท่ี
เสนอ 750.00 บาท

คุณมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร /ราคาท่ี
เสนอ 750.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080020 13/8/2019

1482 น้ าอัดลม จ านวน 6 รายการ 11,772.12 11,772.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 11,772.12 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 11,772.12 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080022 13/8/2019

1483 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 ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080019 13/8/2019

1484 วอลล์ไอศกรีมตักและวิลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 45 
รายการ

25,406.90 25,406.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 25,406.90 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 25,406.90 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080018 13/8/2019

หนา้ 139



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1485 อิชิตันและสปอนเซอร์ จ านวน 2 รายการ 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง คุณสุภาพร สุขไตรทศ  / ราคาท่ีเสนอ
 9,450.00 บาท

คุณสุภาพร สุขไตรทศ  / ราคาท่ีเสนอ
 9,450.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080021 13/8/2019

1486 ไส้กรอกและไก่จ๊อ 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 ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080017 13/8/2019

1487 นิชชินคัพ จ านวน 3 รายการ 9,427.15 9,427.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
9,427.15 บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
9,427.15 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080023 19/8/2019

1488 จัมโบชีสไบน์และไก่จ๊อ จ านวน 2 รายการ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,900.00 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,900.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080027 26/8/2019

1489 น้ าอัมลมและน้ าด่ืมน้ าทิพย์ จ านวน 5 รายการ 12,271.43 12,271.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 12,271.43 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 12,271.43 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080030 26/8/2019

1490 ไส้กรอก จ านวน 3 รายการ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 3,750.00
 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 3,750.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080029 26/8/2019

1491 คุ้กก้ี จ านวน 50 ห่อ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร / ราคาท่ี
เสนอ 750.00 บาท

คุณมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร / ราคาท่ี
เสนอ 750.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080025 26/8/2019

1492 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 ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080026 26/8/2019

1493 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 40 
รายการ

27,165.35 27,165.35 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 27,165.35 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 27,165.35 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080028 26/8/2019

หนา้ 140



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1494 สินค้า(อิชิตัน,m-150,กาแฟเบอร์ด้ี,เนสกาแฟ) จ านวน 4
 รายการ

8,014.00 8,014.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
8,014.00 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
8,014.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080024 26/8/2019

1495 ลูกอมฮอลล์และช้อนไอศกรีมตัก จ านวน 2 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด  / ราคา
ท่ีเสนอ 2,482.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด  / ราคา
ท่ีเสนอ 2,482.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062080031 29/8/2019

1496 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ  จ านวน 7 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 4,950.00 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 4,950.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080003 1/8/2019

1497 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 5 รายการ 42,260.00 42,260.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน ราคาท่ี
เสนอ 42,260.00 บาท

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน ราคาท่ี
เสนอ 42,260.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080014 1/8/2019

1498 วัสดุการเกษตร(ไข่ไรน้ าเค็ม) จ านวน 1 รายการ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ 13,500.00 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ 13,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080013 1/8/2019

1499 วัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 9 รายการ(ก๊อกน้ าอ่างล้างจาน, 
ก้นอ่าง, ซีเมนส์เหล็ก, สามทาง, ชุดใบเล่ือย,งอฉาก, ข้อ
ต่อ, น้ ายากาว,โฮลซอเจาะไม้)

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ,บริษัท ซีอาร์ซี 
ไทวัสดุ จ ากัด, บริษัท ช.พูนกิจชลบุรี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 3,965.99 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ,บริษัท ซีอาร์ซี 
ไทวัสดุ จ ากัด, บริษัท ช.พูนกิจชลบุรี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 3,965.99 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080009 1/8/2019

1500 วัสดุซ่อมบ ารุง(ฟลัชวาล์วชักโครก) จ านวน 1 รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.พูนกิจชลบุรี จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 6,634.00 บาท

บริษัท ช.พูนกิจชลบุรี จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 6,634.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080006 1/8/2019

1501 ค่าจ้างตัดต้นไม้(ข้างทางเดินหอประชุมทวีหอมชง) 
จ านวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณชัยรัตน์  สุพรรณ / ราคาท่ีเสนอ 
9,000.00 บาท

คุณชัยรัตน์  สุพรรณ / ราคาท่ีเสนอ 
9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080016 1/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1502 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ(ขนาด 36,000 BTU.)
 - เปล่ียนคอมเพรสเซอร์ และเปล่ียนท่อน้ ายา  ''สวทล. 
5301014010295'' จ านวน 1 เคร่ือง

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 
12,000.00 บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 
12,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080008 1/8/2019

1503 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 ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080001 1/8/2019

1504 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-ระบบรักษาความปลอดภัย
 จ านวน 2 รายการ

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซี ไฮ-เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 24,824.00 บาท

บริษัท เคซี ไฮ-เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 24,824.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080004 1/8/2019

1505 วัสดุส านักงาน(ธงชาติ) จ านวน 2 รายการ 570.00 570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด เสตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 510.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด เสตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 510.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080015 1/8/2019

1506 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง คุณจ าลอง พฤกษา  / ราคาท่ีเสนอ 
640.00 บาท

คุณจ าลอง พฤกษา  / ราคาท่ีเสนอ 
640.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080022 2/8/2019

1507 วัสดุก่อสร้าง(ซีเมนต์แห้ง) จ านวน 1 รายการ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ 750.00 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ 750.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080023 2/8/2019

1508 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮ้งย่งไถ่ / ราคาท่ีเสนอ 679.00 
บาท

ร้านเฮ้งย่งไถ่ / ราคาท่ีเสนอ 679.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080025 2/8/2019

1509 พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
จ านวน 1 รายการ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีน อาร์ต / ราคาท่ีเสนอ 
3,500.00 บาท

ร้านกรีน อาร์ต / ราคาท่ีเสนอ 
3,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080024 2/8/2019

1510 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ(เปล่ียนท่อน้ ายา) สวทล.
5301014010296

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแอร์ /ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 
บาท

ร้านรุ่งแอร์ /ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080026 2/8/2019

หนา้ 142



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1511 วัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 9 รายการ (ท่อน้ า, บอลวาล์ว, 
ผ้าไมโคร, ข้อต่อตรง, ข้องอ, น้ ายาประสานท่อ, ก๊อกน้ า)

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค, บริษัท ซีอาร์ซี
 ไทวัสดุ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
4,021.00 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค, บริษัท ซีอาร์ซี
 ไทวัสดุ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
4,021.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080020 2/8/2019

1512 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 840.00 
บาท

บรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 840.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080037 5/8/2019

1513 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดอกไม้, หจก. ชลบุรี ว.พานิช
 / ราคาท่ีเสนอ 1,420.00 บาท

ร้านบ้านดอกไม้, หจก. ชลบุรี ว.พานิช
 / ราคาท่ีเสนอ 1,420.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080052 7/8/2019

1514 วัสดุไฟฟ้าปรับอากาศ จ านวน 2 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแอร์ /ราคาท่ีเสนอ 4,700.00 
บาท

ร้านรุ่งแอร์ /ราคาท่ีเสนอ 4,700.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080062 8/8/2019

1515 วัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองโทรสาร) จ านวน 1 รายการ 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 1,450.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 1,450.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080060 8/8/2019

1516 งานจ้างปูกระเบ้ืองห้องประชุมเล็ก(M103) จ านวน 1 
งาน

43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 / ราคาท่ี
เสนอ 40,139.98 บาท

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 / ราคาท่ี
เสนอ 40,139.98 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080069 9/8/2019

1517 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 8 เดือนพฤษภาคม 2562 
(เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้ทะเล)

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

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

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PO7000062080006 9/8/2019

1518 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 9 เดือนมิถุนายน 2562 
(เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้ทะเล)

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

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

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PO7000062080009 9/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1519 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-ม้าน้ า) จ านวน 1 
รายการ

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง คุณอ าพล เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
200.00 บาท

คุณอ าพล เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
200.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080068 9/8/2019

1520 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานท่ี 
ทรัพย์สิน ณ ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 8 
เดือนพฤษภาคม 2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลก
ใต้ทะเล)

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

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

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PO7000062080007 9/8/2019

1521 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานท่ี 
ทรัพย์สิน ณ ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 9
เดือนมิถุนายน 2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลก
ใต้ทะเล)

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

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

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PO7000062080008 9/8/2019

1522 ค่าจ้างเหมาป้องกันและก าจัดปลวก อาคารศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้ทะเล)

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

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

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080071 9/8/2019

1523 วัสดุส านักงาน(พลาสติกใส) จ านวน 2 รายการ 363.80 363.80 เฉพาะเจาะจง ร้านหลีจุ้งเฮง / ราคาท่ีเสนอ 363.80
 บาท

ร้านหลีจุ้งเฮง / ราคาท่ีเสนอ 363.80
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080078 13/8/2019

1524 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 ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080079 13/8/2019

1525 วัสดุซ่อมบ ารุง(กาวมหาอุด) จ านวน 1 รายการ 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ  / ราคาท่ีเสนอ 
390.00 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ  / ราคาท่ีเสนอ 
390.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080080 13/8/2019

1526 ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวน 1 รายการ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน AQ-COPPY / ราคาท่ีเสนอ 
2,850.00 บาท

ร้าน AQ-COPPY / ราคาท่ีเสนอ 
2,850.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080084 15/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1527 จ้างเช่าเหมาบริการรถยนต์เก๋ง จ านวน 1 วัน ในวัน
อังคารท่ี 20 สิงหาคม 2562  (ส าหรับเดินทางเข้าร่วม
ประชุม)  ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษด์ิ นะรัชต์  อาคาร 
วช. 1 ช้ัน2  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณนิภาพร รังผ้ึง / ราคาท่ีเสนอ 
2,000.00 บาท

คุณนิภาพร รังผ้ึง / ราคาท่ีเสนอ 
2,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080087 16/8/2019

1528 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า)  จ านวน 3 รายการ 37,890.00 37,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาท่ี
เสนอ 37,890.00 บาท

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาท่ี
เสนอ 37,890.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080099 19/8/2019

1529 ค่าจ้างตัดหญ้า(บริเวณถนนทางเข้าสถานีวิจัยการเพาะ
ขยายพันธ์ุสัตว์ทะเลท่ีหายากและใกล้สูญพันธ์ุ (แสมสาร)
 จ านวน 1 งาน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณจ าลอง พฤกษา  / ราคาท่ีเสนอ 
3,000.00 บาท

คุณจ าลอง พฤกษา  / ราคาท่ีเสนอ 
3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080104 20/8/2019

1530 ค่าจ้างท าแป๊ปสเตนเลส(แท่นต้ังป้าย)  จ านวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.สตีล จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 6,848.00 บาท

บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.สตีล จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 6,848.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080103 20/8/2019

1531 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาท่ีเสนอ 
1,050.00 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาท่ีเสนอ 
1,050.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080110 21/8/2019

1532 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองพิมพ์) จ านวน 3 รายการ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 4,800.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 4,800.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080120 22/8/2019

1533 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 1,840.00 1,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฎตู้ปลา / ราคาท่ีเสนอ 
1,840.00 บาท

ร้านณัฎตู้ปลา / ราคาท่ีเสนอ 
1,840.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080121 22/8/2019

1534 น้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งหนังสือ
(ประจ าเดือน กันยายน 2562) จ านวน 1 รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080124 23/8/2019

1535 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์(พัดลมระบายอากาศ) 
จ านวน 2 รายการ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 18,860.00 
บาท

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 18,860.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080122 23/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1536 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์(ตู้ป๊ัมน้ าท้ิง) จ านวน 10 ตัว 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 25,000.00 
บาท

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 25,000.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080123 23/8/2019

1537 ค่าจ้างจัดเล่มรายงาน(สรุปผลการด าเนินโครงการร่วมใจ
ลดขยะทะเลรวมพลังรักษ์ส่ิงแวดล้อม) จ านวน 1 รายการ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแป๊ะ การพิมพ์ / ราคาท่ีเสนอ 
300.00 บาท

ร้านแป๊ะ การพิมพ์ / ราคาท่ีเสนอ 
300.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080126 23/8/2019

1538 วัสดุส านักงาน(แผ่นอะคริลิค) จ านวน 3 รายการ 3,338.40 3,338.40 เฉพาะเจาะจง ร้านหลีจุ้งเฮง / ราคาท่ีเสนอ 
3,338.40 บาท

ร้านหลีจุ้งเฮง / ราคาท่ีเสนอ 
3,338.40 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080132 26/8/2019

1539 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 4 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเรียม / 
ราคาท่ีเสนอ 3,500.00 บาท

ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเรียม / 
ราคาท่ีเสนอ 3,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080135 27/8/2019

1540 วัสดุไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้าง จ านวน 13 รายการ 8,960.80 8,960.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ, ร้านหลีจุ้งเฮง, 
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 7,764.80 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ, ร้านหลีจุ้งเฮง, 
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 7,764.80 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080137 27/8/2019

1541 วัสดุการเกษตร และวัสดุไฟฟ้า  จ านวน 5 รายการ 6,696.00 6,696.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ีการ์เด้นท์, สีสันอควาเรียม /
 ราคาท่ีเสนอ 6,696.00 บาท

ร้านลัคก้ีการ์เด้นท์, สีสันอควาเรียม /
 ราคาท่ีเสนอ 6,696.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080136 27/8/2019

1542 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 ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080134 27/8/2019

1543 วัสดุจัดนิทรรศการ งานวันวิชาการสัมพันธ์ฉลอง 75 ปี
(อัสสัมชัญศรีราชา) จ านวน 3 รายการ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย, ม.บูรพา, 
อนงค์ ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
2,537.00 บาท

บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย, ม.บูรพา, 
อนงค์ ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
2,537.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080133 27/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1544 ตัวอย่างสัตว์น้ า(ปลากระเบนทองจุดฟ้า) จ านวน 1 
รายการ

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง คุณอลงกรณ์ ทองจ๋ิว /ราคาท่ีเสนอ 
1,300.00 บาท

คุณอลงกรณ์ ทองจ๋ิว /ราคาท่ีเสนอ 
1,300.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080146 29/8/2019

1545 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 7,960.00 7,960.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมชาย รุ่งแสง / ราคาท่ีเสนอ 
7,960.00 บาท

คุณสมชาย รุ่งแสง / ราคาท่ีเสนอ 
7,960.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062080147 29/8/2019

1546 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ จ านวน 2 รายการ 930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เอส. อะไหล่ ร้าน เจ.เอส. อะไหล่ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080007 1/8/2019

1547 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถตู้ จ านวน 5 รายการ 2,814.10 2,814.10 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080009 1/8/2019

1548 ขออนุมัติค่าจ้างซ่อมอาคารเรือนรักษ์ศิลป์ 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ พรพล นายวีรศักด์ิ พรพล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080203 1/8/2019

1549 ขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้างและวัสดุอ่ืนๆ จ านวน 27 
รายการ

37,071.22 37,071.22 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080004 1/8/2019

1550 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการแก่สังคมค่าย
คณิตศาสตร์ ''บูรณาการ STEM กับแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถ่ิน''

11,950.00 11,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาณภัช    แสงพันตา         
      นส. พุธฒิตา  เดชประเสริฐ       
            บ. บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จก.
                ร้าน บ้าน ป. ปลา        
               โรงเรียนสาธิต พิบูล
บ าเพ็ญ

นางสาวภาณภัช    แสงพันตา         
      นส. พุธฒิตา  เดชประเสริฐ       
            บ. บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จก.
                ร้าน บ้าน ป. ปลา        
               โรงเรียนสาธิต พิบูล
บ าเพ็ญ

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080005 1/8/2019

1551 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมค่ายคณิตศาสตร์ ''บูรณาการ STEM กับแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถ่ิน''

4,830.00 4,830.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080008 1/8/2019

1552 ขออนุมัติค่าจ้างซ่อมอาคารบูรณาการ ''สติล คุณปล้ืม'' 46,500.00 46,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ พรพล นายวีรศักด์ิ พรพล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080202 1/8/2019

1553 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ จ านวน 2 
รายการ

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอมม่ี ซัมมิท จ ากัด บริษัท ทอมม่ี ซัมมิท จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080013 1/8/2019

1554 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประปาและวัสดุอ่ืนๆ จ านวน 4 รายการ 2,771.30 2,771.30 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080003 1/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1555 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 ตัว 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080006 1/8/2019

1556 ขออนุมัติซ้ือธงชาติ จ านวน 2 รายการ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงประชาธิปไตย จ ากัด บริษัท ธงประชาธิปไตย จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080051 2/8/2019

1557 ขออนุมัติจ้างซ่อมประตูและกระจกปูโต๊ะ จ านวน 2 
รายการ

6,152.50 6,152.50 เฉพาะเจาะจง หจก. พิเศษ อะลูมิน่ัม หจก. พิเศษ อะลูมิน่ัม เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080050 2/8/2019

1558 ขออนุมัติซ้ืออะไหล่ง่ามหนังสต๊ิก จ านวน 2 อัน 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพูลช็อป ร้านพูลช็อป เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080080 2/8/2019

1559 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ จ านวน 2 
รายการ

781.10 781.10 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080047 2/8/2019

1560 ขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 13 รายการ 12,690.20 12,690.20 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080049 2/8/2019

1561 ขออนุมัติจ้างซ่อมหินเจียร์มือถือ 3,530.00 3,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต์ (1997) 
จ ากัด

บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต์ (1997) 
จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080048 2/8/2019

1562 ขออนุมัติจ้างซ่อมหินเจียร์มือถือ จ านวน 6 รายการ 1,880.00 1,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต์ (1997) 
จ ากัด

บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต์ (1997) 
จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080041 2/8/2019

1563 ขออนุมัติซ่อมระบบวิทยุและสายสัญญาณรถบัส จ านวน
 8 รายการ

14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุริยนต์ เรณู นาย สุริยนต์ เรณู เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080067 5/8/2019

1564 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุปรับสภาพน้ า จ านวน 4 รายการ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพูลช็อป ร้านพูลช็อป เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080109 5/8/2019

1565 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารพิบูลบ าเพ็ญ2 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ พรพล นายวีรศักด์ิ พรพล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080061 5/8/2019

1566 ขออนุมัติจ้างซ่อมประตู จ านวน 1 งาน 1,001.00 1,001.00 เฉพาะเจาะจง นายวศิลป์ธร จันแก้ววิวัฒน์ นายวศิลป์ธร จันแก้ววิวัฒน์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080081 6/8/2019

1567 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ จ านวน 3 รายการ 7,650.50 7,650.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080077 6/8/2019

1568 ขออนุมัติค่าจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองดนตรี จ านวน 31 
รายการ

83,200.00 83,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาย มิวสิค โปรดักช่ัน ร้านมาย มิวสิค โปรดักช่ัน เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080094 7/8/2019

1569 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ จ านวน
 3 รายการ

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้าน Lanmana  ร้าน Lanmana เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080107 8/8/2019

หนา้ 148



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1570 ขออนุมัติจ้างซ่อมร่ัวอาคาร จ านวน 3 รายการ 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ พรพล นายวีรศักด์ิ พรพล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080157 13/8/2019

1571 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 28 รายการ 22,059.00 22,059.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080191 15/8/2019

1572 หนังสือเรียน จ านวน 6 รายการ 728.64 728.64 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคบุญย่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคบุญย่ิง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080188 15/8/2019

1573 หนังสือเรียน จ านวน 9 รายการ 23,351.25 23,351.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด(มหาชน) บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด(มหาชน) เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080187 15/8/2019

1574 หนังสือเรียน จ านวน 26 รายการ 3,469.44 3,469.44 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080193 15/8/2019

1575 หนังสือเรียน จ านวน 2 รายการ 944.40 944.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)
อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)
อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080189 15/8/2019

1576 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประปาและวัสดุก้อสร้าง จ านวน 53 
รายการ

38,882.00 38,882.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080194 15/8/2019

1577 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ English day camp at 
Safari World Bangkok G.3

7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080206 16/8/2019

1578 ขออนุมัติจ้างซ่อมร่ัวท่อน้ าฝน อาคารฉลองราชย์ 50 ปี 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ พรพล นายวีรศักด์ิ พรพล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080200 16/8/2019

1579 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของโรงเรียน 2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแกละบางแสน ร้านแกละบางแสน เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080205 16/8/2019

1580 ขออนุมัติจ้างซ่อม อาคารพิบูลพัฒนา 4 จ านวน 3 งาน 27,400.00 27,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ พรพล นายวีรศักด์ิ พรพล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080213 16/8/2019

1581 ขออนุมัติเปล่ียนไส้กรองน้ า จ านวน 1 ชุด 3,270.00 3,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080212 16/8/2019

1582 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองกรองน้ าเย็น จ านวน 2 เคร่ือง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080211 16/8/2019

1583 ขออนุมัติค่าซ่อมฉากและเวที จ านวน 4 ชุด 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย์  อธิคมภาษิต นางสาวพรทิพย์  อธิคมภาษิต เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080207 16/8/2019

1584 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศโครงการ English day
 camp at Safari World Bangkok G.3

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080210 16/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1585 ขออนุมัติจ้างซ่อมร่ัวท่อน้ าท้ิงห้องน้ า อาคารฉลองราชย์ 
50 ปี

81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ พรพล นายวีรศักด์ิ พรพล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080214 16/8/2019

1586 ค่าจ้างปะยางสตรีม จ านวน 1 แผล 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต๋ี การยาง ร้าน ต๋ี การยาง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080199 16/8/2019

1587 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนส าหรับนักเรียนระดับ
ปฐมวัย จ านวน 98 รายการ

40,725.00 40,725.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080222 16/8/2019

1588 ขออนุมัติจ้างเย็บธงชาติ จ านวน 2 ผืน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นาง ล ายอง ดีเปร้ียว นาง ล ายอง ดีเปร้ียว เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080198 16/8/2019

1589 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 
เคร่ือง

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080246 19/8/2019

1590 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประปาและวัสดุก่อสร้าง จ านวน 15
 รายการ

16,013.62 16,013.62 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080256 20/8/2019

1591 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประปาและวัสดุก่อสร้าง จ านวน 12
 รายการ

18,952.00 18,952.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080255 20/8/2019

1592 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ จ านวน 5 รายการ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080253 20/8/2019

1593 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและวัสดุการเกษร จ านวน 7
 รายการ

5,259.05 5,259.05 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080265 21/8/2019

1594 ขออนุมัติจ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 1 ตัว

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080264 21/8/2019

1595 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประปาและวัสดุก่อสร้าง 70,890.00 70,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080285 22/8/2019

1596 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ''
ค่ายพุทธศาสน์ ม. 1 รุ่นท่ี 22''

29,013.00 29,013.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชลบุรีฟลอรีส                       
  ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา      
       ร้าน พอใจพานิช ส านักงานใหญ่
      ร้านค้าสวัสดิการ ม. บูรพา       
         ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

ร้าน ชลบุรีฟลอรีส                       
  ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา      
       ร้าน พอใจพานิช ส านักงานใหญ่
      ร้านค้าสวัสดิการ ม. บูรพา       
         ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080290 22/8/2019

1597 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ จ านวน 54 รายการ 88,987.50 88,987.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080284 22/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1598 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้หนังสือ 9,661.20 9,661.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080283 22/8/2019

1599 ขออนุมัติค่าจ้างซ่อมเคร่ืองดนตรีไทย 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอกดนตรี ร้าน เอกดนตรี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080316 23/8/2019

1600 ขออนุมัติซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 3 ชุด

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080298 23/8/2019

1601 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน เดือน 
ก.ย. 62

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก ธิดามหานคร                       
      บ. พี วี ปิโตรเลียม ออยล์ จก.   
          หจก  วงค์ทรายทอง           
                บ. ปิโตเลียม 2016 จก.

หจก ธิดามหานคร                       
      บ. พี วี ปิโตรเลียม ออยล์ จก.   
          หจก  วงค์ทรายทอง           
                บ. ปิโตเลียม 2016 จก.

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080335 26/8/2019

1602 ขออนุมัติซ้ือถังป้ัมน้ าและวัสดุประปา จ านวน 8 รายการ 6,976.40 6,976.40 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080329 26/8/2019

1603 ขออนุมัติซ้ือพาน จ านวน 2 รายการ 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080334 26/8/2019

1604 ขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 96,100.00 96,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ซี ไนน์ จ ากัด บริษัท เอส ซี ไนน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080331 26/8/2019

1605 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประปา จ านวน 3 รายการ 1,257.25 1,257.25 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080336 26/8/2019

1606 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีและเปล่ียนแบตเตอร่ี 7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080330 26/8/2019

1607 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080350 27/8/2019

1608 ขออนุมัติค่าติดต้ังระบบเมนไฟฟ้าส าหรับ
เคร่ืองปรับอากาศ อาคารฉลองราชย์ 50 ปี ช้ัน 4

56,106.00 56,106.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080374 28/8/2019

1609 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080375 28/8/2019

1610 ขออนุมัติซ้ือสาย VGA จ านวน 20 เส้น 10,000.01 10,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080364 28/8/2019

1611 ขออนุมัติซ้ือป้ัมน้ า จ านวน 1 ตัว 7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080367 28/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1612 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080381 29/8/2019

1613 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 3 รายการ 7,860.00 7,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080388 29/8/2019

1614 ขออนุมัติจัดซ้ือปากกาไวท์บอร์ดและน้ าหมึกเติม 18,313.05 18,313.05 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพ.คอมเมอร์เชียล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพ.คอมเมอร์เชียล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080389 29/8/2019

1615 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองขยายเสียง จ านวน 2 รายการ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง มหาศาลอิเลคทรอนิคส์ มหาศาลอิเลคทรอนิคส์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080396 30/8/2019

1616 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมผนังอาคาร 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080034 2/8/2019

1617 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ Mother's Day Activities 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิน  ก าเกตุ                       
   ร้านเอ็ม เอส โฆษณา                 
      ร้านเช่าชุดไนท์ บางแสน          
     นางสาวเกศิณี ขันแก้ว             
        นายภูรินทร์   เย็นสุดใจ         
 ห้างสรรพสินค้า Top Market        
     นายวิชญ์วิศิชย์  ลาวิลาศ

นายนาวิน  ก าเกตุ                       
   ร้านเอ็ม เอส โฆษณา                 
      ร้านเช่าชุดไนท์ บางแสน          
     นางสาวเกศิณี ขันแก้ว             
        นายภูรินทร์   เย็นสุดใจ         
 ห้างสรรพสินค้า Top Market        
     นายวิชญ์วิศิชย์  ลาวิลาศ

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080090 7/8/2019

1618 ขออนุมัติท าป้ายไวนิล 2 ป้าย 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080123 8/8/2019

1619 ขออนุมัติซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 9,535.00 9,535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080125 8/8/2019

1620 ขออนุมัติท าป้ายไวนิล 1 ป้าย 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอ็ม โฆษณา ร้าน เอส เอ็ม โฆษณา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080124 8/8/2019

1621 ขออนุมัติค่าเช่ารถตู้ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080127 9/8/2019

1622 ขออุมัตค่าใช้จ่ายโครงการวันไหว้ครู 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา                         
   นางโสภางค์พักต์   หร่ายเจริญ

ร้านดอกไม้กัลยา                         
   นางโสภางค์พักต์   หร่ายเจริญ

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080151 9/8/2019

1623 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัส 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080126 9/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1624 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายรูปติดใบ ปพ.1 ให้กับ
นักเรียนช้ัน ป.6 ,ม.3 และ ม.6 ฯ (IEP)

3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง อิมเมจ เอ็กซ์เพรส อิมเมจ เอ็กซ์เพรส เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080167 14/8/2019

1625 ขออนุมัติค่าซ่อมเคร่ืองดนตรีไทย 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศธร   ม่ิงไชย นายพงษ์ศธร   ม่ิงไชย เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080217 16/8/2019

1626 ขออนุมัติล้างเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 7 เคร่ือง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080216 16/8/2019

1627 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ IEP Home and School 
Meeting

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080237 19/8/2019

1628 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ IEP Home and School 
Meeting

16,320.00 16,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอ็ม โฆษณา ร้านเอส เอ็ม โฆษณา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080236 19/8/2019

1629 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการ Primary Excursion or 
Field Trip P.1

1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง บ. สกุณาหงษีร์ จก บ. สกุณาหงษีร์ จก เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080291 22/8/2019

1630 ขออนุมัติค่าใช้จ่าย IEP Class Project P.6 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โชยชัย ของฝากอาหารทะเล ร้าน โชยชัย ของฝากอาหารทะเล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080296 23/8/2019

1631 ขออนุมัติค่าใช้จ่าย IEP Class Project P.6 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080297 23/8/2019

1632 ขออนุมัติค่าวารสารประจ าเดือนกันยายน 2562 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพลินอารมณ์ ร้านเพลินอารมณ์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080397 30/8/2019

1633 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์เบ้ืองต้น

20,635.00 20,635.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอราวัณ เจ้าพระยา จ ากัด          
   นายอธิชาติ   สุธาวา                  
    นายสมศักด์ิ  สีเขียว

บ. เอราวัณ เจ้าพระยา จ ากัด          
   นายอธิชาติ   สุธาวา                  
    นายสมศักด์ิ  สีเขียว

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080010 1/8/2019

1634 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์(ฝ่าย LIP-SAM) 8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080060 5/8/2019

1635 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศโครงการ English Trip
 for LIP

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080159 13/8/2019

1636 ขออนุมัติค่าจัดท าเอกสารคู่มือโครงการ English Trip 
for LIP

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองม่ัน นางสมศรี ทองม่ัน เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080160 13/8/2019

1637 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080012 1/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1638 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2562

28,100.00 28,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ          
       บ. สยามแม็คโคร จก.            
         ร้านดอกไม้เจียมจิตต์           
            ร้านลุงหร่ัง  ขายต้นไม้      
                 ร้าน OTOP  จตุจักร   
                    ร้านกรพจน์สังฆภัณฑ์

นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ          
       บ. สยามแม็คโคร จก.            
         ร้านดอกไม้เจียมจิตต์           
            ร้านลุงหร่ัง  ขายต้นไม้      
                 ร้าน OTOP  จตุจักร   
                    ร้านกรพจน์สังฆภัณฑ์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080014 1/8/2019

1639 ขออนุมัติค่าป้ายโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2562

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080016 1/8/2019

1640 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการงามอย่างไทย ไหว้อย่างสาธิต 1,195.00 1,195.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080017 1/8/2019

1641 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการวันแม่แห่งชาติ ปี
การศึกษา 2562

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080015 1/8/2019

1642 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่าง วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 20,780.00 20,780.00 เฉพาะเจาะจง นางเสวย  หอมฉุย                       
  เทพประสิทธ์ิ การค้า

นางเสวย  หอมฉุย                       
  เทพประสิทธ์ิ การค้า

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080054 2/8/2019

1643 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่าง วันท่ี 5-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวย   หอมฉุย                      
     บ. สยามแม็คโคร  จก.

นายเสวย   หอมฉุย                      
     บ. สยามแม็คโคร  จก.

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080053 2/8/2019

1644 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมบุคลากร 
คร้ังท่ี 1/2562

6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080069 5/8/2019

1645 ขออนุมัติจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน จ านวน 2 รายการ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เนตรดาว ไพรอนันต์ นางสาว เนตรดาว ไพรอนันต์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080313 6/8/2019

1646 ขออนุมัติซ้ือสาย HDMI จ านวน 25 ชุด 16,750.05 16,750.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080082 6/8/2019

1647 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 19-23 สิงหาคม
 พ.ศ. 2562

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์  ศิลรัตน์                     
  นายอธิพงศ์  หงส์ศิริมงคล            
         บ. สยามแม็คโคร  จก.         
            นางเสวย   หอมฉุย          
               นายเทพประสิทธ์ิ  การค้า

นายธ ารงค์  ศิลรัตน์                     
  นายอธิพงศ์  หงส์ศิริมงคล            
         บ. สยามแม็คโคร  จก.         
            นางเสวย   หอมฉุย          
               นายเทพประสิทธ์ิ  การค้า

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080101 7/8/2019

1648 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.
 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวนิตย์ โขเมษฐวัฒน์        
    นางสมปอง  ทองโท

นางสาวเยาวนิตย์ โขเมษฐวัฒน์        
    นางสมปอง  ทองโท

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080098 7/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1649 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 19-23 
สิงหาคม พ.ศ. 2562

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ   หนันศิริ                    
     เจ๊ออด  ขนมจีบ    ซาลาเปา      
    นางสาวนารีรัตน์    ฤทธ์ิรุตม์       
       ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
             PIE  เติมสุข                  
                 บ. ซีพีออลล์ จก.        
                      บ. สยามแม็คโคร 
จก.

นายสมยศ   หนันศิริ                    
     เจ๊ออด  ขนมจีบ    ซาลาเปา      
    นางสาวนารีรัตน์    ฤทธ์ิรุตม์       
       ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
             PIE  เติมสุข                  
                 บ. ซีพีออลล์ จก.        
                      บ. สยามแม็คโคร 
จก.

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080104 7/8/2019

1650 ขออนุมัติซ้ือบัตรบันทึกสุขภาพ จ านวน 300 เล่ม 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080111 8/8/2019

1651 ขออนุมัติจ้างท าป้ายโครงการส่ือสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน วันท่ี 22-23 ส.ค. 62

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080115 8/8/2019

1652 ขออนุมัติจ้างท าป้าย จ านวน 2 รายการ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080112 8/8/2019

1653 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 21 รายการ 9,999.00 9,999.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080108 8/8/2019

1654 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
 ประจ าปีการศึกษา 2562

24,200.00 24,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน K & Y เคร่ืองเขียนฯ               
    ร้าน JK ปร้ินท์                       
        ร้าน RBC                          
         ร้านสหภาพ ดิจิตอลเวิล์ด      
           ร้านวันดีไซน์

ร้าน K & Y เคร่ืองเขียนฯ               
    ร้าน JK ปร้ินท์                       
        ร้าน RBC                          
         ร้านสหภาพ ดิจิตอลเวิล์ด      
           ร้านวันดีไซน์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080121 8/8/2019

1655 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโครงการสือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
วันท่ี 22-23 ส.ค. 62

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชลบุรี ฟลอรีส                      
  ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

ร้าน ชลบุรี ฟลอรีส                      
  ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080119 8/8/2019

1656 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์ในการลงทะเบียน โครงการส่ือ
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080122 8/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1657 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโครงการส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
วันท่ี 22-23 ส.ค. 62

26,100.00 26,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080113 8/8/2019

1658 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโครงการส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
วันท่ี 22-23 ส.ค. 62

25,210.00 25,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วันดีไซน์                            
 ร้านชลบุรี  ฟลอรีส                     
   ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา     
  ร้านค้าสวัสดิการ ม. บูรพา           
     ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

ร้าน วันดีไซน์                            
 ร้านชลบุรี  ฟลอรีส                     
   ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา     
  ร้านค้าสวัสดิการ ม. บูรพา           
     ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080116 8/8/2019

1659 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโครงการส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
วันท่ี 22-23 ส.ค. 62

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080118 8/8/2019

1660 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโครงการส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
วันท่ี 22-23 ส.ค. 62

6,950.00 6,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080117 8/8/2019

1661 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโครงการส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
วันท่ี 22-23 ส.ค. 62

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080133 9/8/2019

1662 ขออนุมัติค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080132 9/8/2019

1663 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโครงการส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
วันท่ี 22-23 ส.ค. 62

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080134 9/8/2019

1664 ขออนุมัติซ้ือคลิปหนีบสีด า จ านวน 5 รายการ 3,072.00 3,072.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080165 13/8/2019

1665 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม โครงการส่ือ
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน วันท่ี 21 สิงหาคม 2562

55,740.00 55,740.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์     ชลศรานนท์ นายประดิษฐ์     ชลศรานนท์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080155 13/8/2019

1666 ขออนุมัติจัดซ้ือถ่าน จ านวน 3 รายการ 3,120.00 3,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080156 13/8/2019

1667 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม โครงการส่ือ
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน วันท่ี 22-23 สิงหาคม 2562

94,860.00 94,860.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอส แอนด์ ดี ซินติเคท จก.        
 นายกฤษณะ  บุญตรีสวน

บ. เอส แอนด์ ดี ซินติเคท จก.        
 นายกฤษณะ  บุญตรีสวน

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080154 13/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1668 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 26-30 สิงหาคม 
2562

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์  ศิลรัตน์                     
  นายอธิพงศ์  หงส์ศิริมงคล            
         บ. สยามแม็คโคร  จก.         
            นางเสวย   หอมฉุย          
               นายเทพประสิทธ์ิ  การค้า

นายธ ารงค์  ศิลรัตน์                     
  นายอธิพงศ์  หงส์ศิริมงคล            
         บ. สยามแม็คโคร  จก.         
            นางเสวย   หอมฉุย          
               นายเทพประสิทธ์ิ  การค้า

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080152 13/8/2019

1669 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 26-30 
สิงหาคม 2562

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ   หนันศิริ                    
       เจ๊ออด  ขนมจีบ    ซาลาเปา    
   นางสาวนารีรัตน์    ฤทธ์ิรุตม์        
      ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
            PIE  เติมสุข                   
                 บ. ซีพีออลล์ จก.        
                     บ. สยามแม็คโคร 
จก.

นายสมยศ   หนันศิริ                    
       เจ๊ออด  ขนมจีบ    ซาลาเปา    
   นางสาวนารีรัตน์    ฤทธ์ิรุตม์        
      ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
            PIE  เติมสุข                   
                 บ. ซีพีออลล์ จก.        
                     บ. สยามแม็คโคร 
จก.

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080153 13/8/2019

1670 ขออนุมัติค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080161 13/8/2019

1671 ขออนุมัติค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080158 13/8/2019

1672 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายกิจกรรมละครวันภาษาไทยแห่งชาติ 
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตา ไกรภักดี นางสาวกันตา ไกรภักดี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080175 14/8/2019

1673 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายรูปติดใบ ปพ.1 ให้กับ
นักเรียนช้ัน ป.6 ,ม.3 และ ม.6 ฯ

42,350.00 42,350.00 เฉพาะเจาะจง อิมเมจ เอ็กซ์เพรส อิมเมจ เอ็กซ์เพรส เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080166 14/8/2019

1674 ขออนุมัติค่าจ้างก าจัดปลวกและแมลง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080182 14/8/2019

1675 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080174 14/8/2019

1676 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080173 14/8/2019

1677 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร) 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080171 14/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1678 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารโครงการคัดเลือกและเตรียม
ความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สู่
การแข่งขัน

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080196 15/8/2019

1679 ขออนุมัติซ้ือเทปลบ จ านวน 6 อัน 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080186 15/8/2019

1680 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร F4 จ านวน 6 รีม 810.00 810.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080185 15/8/2019

1681 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080197 15/8/2019

1682 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 2-6 กันยายน 
พ.ศ. 2562

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์  ศิลรัตน์                     
  นายอธิพงศ์  หงส์ศิริมงคล            
        บ. สยามแม็คโคร  จก.          
            นางเสวย   หอมฉุย          
               นายเทพประสิทธ์ิ  การค้า

นายธ ารงค์  ศิลรัตน์                     
  นายอธิพงศ์  หงส์ศิริมงคล            
        บ. สยามแม็คโคร  จก.          
            นางเสวย   หอมฉุย          
               นายเทพประสิทธ์ิ  การค้า

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080190 15/8/2019

1683 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิล 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080184 15/8/2019

1684 ขออนุมัติค่าวัสดุโครงการคัดเลือกและเตรียมความ
พร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สู่การ
แข่งขัน

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080195 15/8/2019

1685 ขออนุมัติค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080183 15/8/2019

1686 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 2-6 กันยายน
 พ.ศ. 2562

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์  ศิลรัตน์                     
  นายอธิพงศ์  หงส์ศิริมงคล            
        บ. สยามแม็คโคร  จก.          
           นางเสวย   หอมฉุย           
             นายเทพประสิทธ์ิ  การค้า

นายธ ารงค์  ศิลรัตน์                     
  นายอธิพงศ์  หงส์ศิริมงคล            
        บ. สยามแม็คโคร  จก.          
           นางเสวย   หอมฉุย           
             นายเทพประสิทธ์ิ  การค้า

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080192 15/8/2019

1687 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรม เคร่ืองบูชาโครงการ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080201 16/8/2019

หนา้ 158



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1688 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ Biodiversity Camp 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080229 19/8/2019

1689 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ Biodiversity Camp 6,460.00 6,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Lusmine                           
 นายวีรวิชญ์   คมกฤษ                  
     ร้าน ก ข ค ดีไซน์                   
       นางสมศรี     ทองม่ัน

ร้าน Lusmine                           
 นายวีรวิชญ์   คมกฤษ                  
     ร้าน ก ข ค ดีไซน์                   
       นางสมศรี     ทองม่ัน

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080228 19/8/2019

1690 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร) 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักด์ิ เพ็งสวัสด์ิ นายจิรศักด์ิ เพ็งสวัสด์ิ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080252 20/8/2019

1691 ขออนุมัติค่าน้ าแข็ง น้ าด่ืมและแก้วน้ าพลาสติกโครงการ
แข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เท่งเจียว นายสุเทพ เท่งเจียว เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080294 22/8/2019

1692 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสีและกรีฑาสี 
ประจ าปีการศึกษา 2562

91,600.00 91,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตา ไกรภักดี                 
     ร้าน กขค ดีไซน์                     
      นายสุเทพ เท่งเจียว                
        นางวันวิสาข์ หยกสิทธิชัยกุล   
       นางสาวรังสินี  จงขจรกิจ        
     นางสาวสรัญญา คงพิศุทธ์ิไพศาล 
         นายวีระนัฐ  ภักดียุทธ์          
       นางสาวสุมิตรา  สิทธิกรณ์       
      นางสาววรัญญา  บัวผัน           
     นางสาวเจนจิรา บัวแก้ว

นางสาวกันตา ไกรภักดี                 
     ร้าน กขค ดีไซน์                     
      นายสุเทพ เท่งเจียว                
        นางวันวิสาข์ หยกสิทธิชัยกุล   
       นางสาวรังสินี  จงขจรกิจ        
     นางสาวสรัญญา คงพิศุทธ์ิไพศาล 
         นายวีระนัฐ  ภักดียุทธ์          
       นางสาวสุมิตรา  สิทธิกรณ์       
      นางสาววรัญญา  บัวผัน           
     นางสาวเจนจิรา บัวแก้ว

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080292 22/8/2019

1693 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสีและกรีฑาสี 
ประจ าปีการศึกษา 2562

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์   เย็นสุดใจ นายภูรินทร์   เย็นสุดใจ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080293 22/8/2019

1694 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (สีแดง)

27,132.00 27,132.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร แก้วเกษ                
 บ. สยามแม็คโคร จ ากัด               
นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิรุตม์            
นายณรงศักด์ิ แสนมุข

นางสาวจตุพร แก้วเกษ                
 บ. สยามแม็คโคร จ ากัด               
นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิรุตม์            
นายณรงศักด์ิ แสนมุข

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080310 23/8/2019

หนา้ 159



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1695 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (สีเหลือง)

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา        
   นายสุพรชัย    หัตถกิจอุดม         
          บ. บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จก.  
               บ. เทพนคร สีและ
เคร่ืองมือช่าง           นายอัครเดช   
สติปัฎฐาน                     บ บ๊ิกซี 
ซูปเปอร์มาร์เก็ต   จก.       นางสาว
นรากร   ศิริพลพรม          นางสาว
อริศญา    โชยะสิทธ์ิ

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา        
   นายสุพรชัย    หัตถกิจอุดม         
          บ. บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จก.  
               บ. เทพนคร สีและ
เคร่ืองมือช่าง           นายอัครเดช   
สติปัฎฐาน                     บ บ๊ิกซี 
ซูปเปอร์มาร์เก็ต   จก.       นางสาว
นรากร   ศิริพลพรม          นางสาว
อริศญา    โชยะสิทธ์ิ

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080315 23/8/2019

1696 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (สีเขียว)

24,724.00 24,724.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านน้องดา                         
     บ. สยามแม็คโคร จ ากัด            
        ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
            ร้าน ซีลลอส อาร์ต ดีไซน์

ร้าน บ้านน้องดา                         
     บ. สยามแม็คโคร จ ากัด            
        ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
            ร้าน ซีลลอส อาร์ต ดีไซน์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080312 23/8/2019

1697 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (สีม่วง)

31,350.00 31,350.00 เฉพาะเจาะจง นางนิชานันท์ นอลา                     
   นายธนาชลิต สุสุทธิ                  
     นายสุวิทย์ โชคอนันต์ไพศาล      
          นาย ขจรศักด์ิ ท่อนเงิน

นางนิชานันท์ นอลา                     
   นายธนาชลิต สุสุทธิ                  
     นายสุวิทย์ โชคอนันต์ไพศาล      
          นาย ขจรศักด์ิ ท่อนเงิน

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080309 23/8/2019

1698 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (สีฟ้า)

32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ เอมสุ่น                      
 นายกฤตศรันย์ อัศวกรเดชาพัฒน์    
     นายอ านาจ ชูตระการ              
    นางสาวสุภาภรณ์ ทองเภา

นายวิโรจน์ เอมสุ่น                      
 นายกฤตศรันย์ อัศวกรเดชาพัฒน์    
     นายอ านาจ ชูตระการ              
    นางสาวสุภาภรณ์ ทองเภา

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080311 23/8/2019

1699 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (สีชมพู)

24,460.25 24,460.25 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิรุตม์              
     บ. สยามแม็คโคร จ ากัด            
       นายศิต ทับทิม

นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิรุตม์              
     บ. สยามแม็คโคร จ ากัด            
       นายศิต ทับทิม

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080308 23/8/2019

1700 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของแต่ละสี โครงการแข่งขัน
กีฬาและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (4)

882.75 882.75 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080307 23/8/2019

หนา้ 160



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1701 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของแต่ละสี โครงการแข่งขัน
กีฬาและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (3)

47,360.00 47,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080305 23/8/2019

1702 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของแต่ละสี โครงการแข่งขัน
กีฬาและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (2)

9,603.00 9,603.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080304 23/8/2019

1703 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของแต่ละสี โครงการแข่งขัน
กีฬาและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562

1,848.00 1,848.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080303 23/8/2019

1704 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร โครงการกีฬาและ
กรีฑาสี วันท่ี 5 กันยายน 2562

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์  ศิลรัตน์                     
   นายอธิพงศ์  หงส์ศิริมงคล           
          บ. สยามแม็คโคร  จก.        
             นางเสวย   หอมฉุย         
                นายเทพประสิทธ์ิ  
การค้า

นายธ ารงค์  ศิลรัตน์                     
   นายอธิพงศ์  หงส์ศิริมงคล           
          บ. สยามแม็คโคร  จก.        
             นางเสวย   หอมฉุย         
                นายเทพประสิทธ์ิ  
การค้า

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080301 23/8/2019

1705 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ปีการศึกษา 
2562

34,064.00 34,064.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน์   ฤทธ์ิรุฒน์           
   นายธีระพล   กระแสร์ชล            
        บ. ยงเส็งวัฒนาเทรดด้ิง จก.    
           ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

นางสาวนารีรัตน์   ฤทธ์ิรุฒน์           
   นายธีระพล   กระแสร์ชล            
        บ. ยงเส็งวัฒนาเทรดด้ิง จก.    
           ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080314 23/8/2019

1706 ขอนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 9 - 13 กันยายน 
2562

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์  ศิลรัตน์                     
  นายอธิพงศ์  หงส์ศิริมงคล            
         บ. สยามแม็คโคร  จก.         
            นางเสวย   หอมฉุย          
               นายเทพประสิทธ์ิ  การค้า

นายธ ารงค์  ศิลรัตน์                     
  นายอธิพงศ์  หงส์ศิริมงคล            
         บ. สยามแม็คโคร  จก.         
            นางเสวย   หอมฉุย          
               นายเทพประสิทธ์ิ  การค้า

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080332 26/8/2019

หนา้ 161



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1707 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 9 - 13 
กันยายน 2562

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ   หนันศิริ                    
       เจ๊ออด  ขนมจีบ    ซาลาเปา    
   นางสาวนารีรัตน์    ฤทธ์ิรุตม์        
      ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
           PIE  เติมสุข                    
               บ. ซีพีออลล์ จก.          
                     บ. สยามแม็คโคร 
จก.

นายสมยศ   หนันศิริ                    
       เจ๊ออด  ขนมจีบ    ซาลาเปา    
   นางสาวนารีรัตน์    ฤทธ์ิรุตม์        
      ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
           PIE  เติมสุข                    
               บ. ซีพีออลล์ จก.          
                     บ. สยามแม็คโคร 
จก.

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080333 26/8/2019

1708 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์จัดการแข่งขัน
โครงการแข่งขันกีฬาสี และกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาท่า สปอร์ต จ ากัด บริษัท ทาท่า สปอร์ต จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080337 26/8/2019

1709 ขออนุมัติค่าสีและวัสดุอุปกรณ์ซ่อมอัฒจันทร์เชียร์
โครงการแข่งขันกีฬาสีและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080338 26/8/2019

1710 ขออนุมัติซ้ือกล่องพลาสติก จ านวน 27 กล่อง 9,990.00 9,990.00 เฉพาะเจาะจง บ. สยามแม็คโคร จ ากัด บ. สยามแม็คโคร จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080363 28/8/2019

1711 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ เอ4 โครงการแข่งขันกีฬาสี 
และกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080373 28/8/2019

1712 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร) 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักด์ิ เพ็งสวัสด์ิ นายจิรศักด์ิ เพ็งสวัสด์ิ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080365 28/8/2019

1713 ขออนุมัติค่าจ้างท าป้าย โครงการแข่งขันกีฬาสี และ
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080372 28/8/2019

1714 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ และวารสารเดือนกันยายน
 2562

3,315.00 3,315.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพลินอารมณ์ ร้านเพลินอารมณ์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080391 29/8/2019

1715 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 4 กล่อง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080385 29/8/2019

1716 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับจัดท าของท่ีระลึกให้แม่
โครงการวันแม่-ส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

5,784.00 5,784.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080058 2/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1717 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุจัดท าของท่ีระลึกให้แม่, กรวย
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ตกแต่ง
เวทีโครงการวันแม่-ส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

5,216.00 5,216.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์   เพียรพิทักษ์           
   นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม           
        หจก ชลบุรี ว พานิช             
          ร้านดินสอสี ขีดเขียน          
           ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ิ         
             ร้านจานชามบางแสน

นายกิตติสัณห์   เพียรพิทักษ์           
   นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม           
        หจก ชลบุรี ว พานิช             
          ร้านดินสอสี ขีดเขียน          
           ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ิ         
             ร้านจานชามบางแสน

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080059 2/8/2019

1718 ขออนุมัติจัดจ้างป้ายส าหรับโครงการวันแม่-ส่ือสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080057 2/8/2019

1719 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารโครงการวันแม่-ส่ือสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน

560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสันห์  หัตถพิทักษ์ นายกิตติสันห์  หัตถพิทักษ์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080056 2/8/2019

1720 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองผสมสัญญาณเสียง, ตู้ล าโพงพร้อม
ติดต้ัง และขาตู้ล าโพงผนัง ปรับองศาได้

40,400.00 40,400.00 เฉพาะเจาะจง มหาศาลอิเลคทรอนิคส์ มหาศาลอิเลคทรอนิคส์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080071 5/8/2019

1721 ขออนุมัติจัดจ้างป้ายไวนิล จ านวน 3 ป้าย 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080139 9/8/2019

1722 ขออนุมัติจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ส าหรับนักเรียนและ
บุคลากรฝ่ายปฐมวัย

11,729.36 11,729.36 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึกเภสัช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึกเภสัช เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080142 9/8/2019

1723 ขออนุมัติจัดซ้ือยาฉีดยุงและแมลงจ านวน 15 กระป๋อง 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080136 9/8/2019

1724 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ ชนิดเคมี
แห้ง จ านวน 8 เคร่ือง

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080129 9/8/2019

1725 ขออนุมัติจัดจ้างย้ายสายไฟเบอร์ออฟติก ของฝ่ายปฐมวัย 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080141 9/8/2019

1726 ขออนุมัติจัดซ้ือสติกเกอร์ซีทรูส าหรับติดกระจกห้อง
ส านักงานฝ่ายปฐมวัย

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  วิริยะดี นายสุรชัย  วิริยะดี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080140 9/8/2019

1727 ขออนุมัติซ้ือไส้กรอง CTR12'' (CARBON) ส าหรับเคร่ือง
กรองน้ า RO

2,728.50 2,728.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค ธารา จ ากัด บริษัท แปซิฟิค ธารา จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080137 9/8/2019

1728 ขออนุมัติจ้างท าโต๊ะและเก้าอ้ีรับประทานอาหาร จ านวน
 3 ชุด

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080135 9/8/2019

1729 ขออนุมัติจ้างซ่อมหลังคา  ซ่อมฝ้า อาคารพิบูลสุข 1, 2 
ฝ่ายปฐมวัย

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ พรพล นายวีรศักด์ิ พรพล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080163 13/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1730 ขออนุมัติจัดซ้ือลูกกุญแจ 890.00 890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจทอง ร้านกุญแจทอง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080219 16/8/2019

1731 ขออนุมัติจ้างเพ่ิมระบบกรอง RO ท้ังหมด จ านวน 3 
เคร่ือง

23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค ธารา จ ากัด บริษัท แปซิฟิค ธารา จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080218 16/8/2019

1732 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Canon MP287 802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง หจก แอ๊ดวานซ๊  พีซี หจก แอ๊ดวานซ๊  พีซี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080221 16/8/2019

1733 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 2 เคร่ือง 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080220 16/8/2019

1734 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บ บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี จก บ บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี จก เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080208 16/8/2019

1735 ขออนุมัติจ้างซ่อมอาคารพิบูลสุข 2 จ านวน 2 จุด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ พรพล นายวีรศักด์ิ พรพล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080247 19/8/2019

1736 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาฝ่ายปฐมวัย

440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์   เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์   เพียรพิทักษ์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080390 29/8/2019

1737 ขออนุมัติจัดซ้ือตรายางหมึกในตัว 3 อัน 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080386 29/8/2019

1738 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่าย
ปฐมวัย

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บ บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี จก บ บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี จก เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080387 29/8/2019

1739 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการ Mother''s Day 
Week

9,790.00 9,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080011 1/8/2019

1740 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศโครงการ English day
 camp at Safari World Bangkok G.3

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080209 16/8/2019

1741 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการ English day 
camp at Safari World Bangkok G.3

260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน K & Y เคร่ืองเขียนและ Gift 
Shop

ร้าน K & Y เคร่ืองเขียนและ Gift 
Shop

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062080204 16/8/2019

1742 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมสร้างความรู้งาน
ทางด้านสาธารณสุข

2,180.00 2,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080007 1/8/2019

1743 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
เดือน ส.ค 2562

400.00 400 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080012 1/8/2019

1744 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปร้ินเอกสารสีรายวิชา 70242859 1,220.00 1,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080009 1/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1745 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ เดือน 
ส.ค 2562

12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080013 1/8/2019

1746 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุปโครงการ
เสริมสร้างความรู้งานทางด้านสาธารณสุข

600.00 600 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080005 1/8/2019

1747 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ HP 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO1000062080001 2/8/2019

1748 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารเน้ือหาการอบรม
โครงการเสริมสร้างความรู้งานทางด้านสาธารณสุข

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080001 1/8/2019

1749 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารเน้ือหาการอบรม 
กิจกรรมท่ี 2 (วันท่ี 25 ส.ค 2562)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080003 1/8/2019

1750 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าใบประกาศนียบัตร 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080004 1/8/2019

1751 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งวิทยากร 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมหวัง  ทาประทุม นายสมหวัง  ทาประทุม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080010 1/8/2019

1752 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก (กระเช้า) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Colette café ร้าน Colette café เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080011 1/8/2019

1753 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกส าหรับวิทยากร 
กิจกรรมท่ี 2 ทักษะพ้ืนฐานการบริหารงานการเงินท่ี
เก่ียวข้องกับงานสาธารณสุข

800.00 800 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080008 1/8/2019

1754 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแก้วพลาสติกแข็ง,เทียน ใช้ใน
โครงการเสริมสร้างความรู้งานทางด้านสาธารณสุข

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด ร้านเจียบฮวด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080006 1/8/2019

1755 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกให้แก่วิทยากร กิจกรรมท่ี
 2 ทักษะพ้ืนฐานการบริหารงานสารบรรณท่ีเก่ียวข้อง
กับงานสาธารณสุข

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080002 1/8/2019

1756 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70032059 
โรคติดเช้ือ

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080022 5/8/2019

1757 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp M2727 (53A) 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080018 5/8/2019

1758 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถเดินทางไปส ารวจพ้ืนท่ี 
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนัก
จัดการสุขภาพชุมชน กิจกรรมระยะท่ี 2

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ ขอบใจ นายวีระยุทธ ขอบใจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080023 5/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1759 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร ของโครงการส่งเสริม
เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 (รุ่น 3)

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอ็น อีซ่ีปร๊ิน ร้านเอ็นเอ็น อีซ่ีปร๊ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080016 5/8/2019

1760 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุใช้ในโครงการส่งเสริมเรียนรู้สู่
ศตวรรษท่ี 21 (รุ่นท่ี 3)

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080017 5/8/2019

1761 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุและสารเคมี ภาควิชาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

98,228.14 98,228.14 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO1000062080002 6/8/2019

1762 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการฝึกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษในการน าเสนองานส่ิงแวดล้อม

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080020 5/8/2019

1763 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือภาษาอังกฤษด้านส่ิงแวดล้อม
,หนังสือเตรียมสอบภาาาอังกฤษ TOEIC TOEFL,หนังสือ
ไวยากรณ์

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080019 5/8/2019

1764 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ เอกสารโครงการ รายงานโครงการและเข้า
เล่ม

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอ็น อีซ่ีปร๊ิน ร้านเอ็นเอ็น อีซ่ีปร๊ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080021 5/8/2019

1765 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารประกอบการพัฒนานัก
อนามัยส่ิงแวดล้อมในยุค AEC และเอกสารรายงาน
โครงการ

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080026 6/8/2019

1766 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมฝ้าและประตู 11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080040 6/8/2019

1767 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถเพ่ือรับส่งอาจารย์และ
นิสิตภาควิชาสุขศาสตร์ฯ ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี ในวันท่ี
 9 ส.ค 2562

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080029 6/8/2019

1768 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์และนิสิต
ภาควิชาสุขศาสตร์ฯ เดินทางศึกษาดูงาน ในวันท่ี 8 ส.ค
 2562

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080028 6/8/2019

1769 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนสายเซ็นเซอร์และแจ็ค 
เคร่ืองวัดแสงบันทึก HD 450

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080039 6/8/2019

1770 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp  49A 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080027 6/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1771 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชาการเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2

6,990.31 6,990.31 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080045 7/8/2019

1772 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบรายวิชา 
70031959 โรคไร้เช้ือ

1,273.50 1,273.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080044 7/8/2019

1773 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดทดสอบค่ากรดด่างและคลอรีน 331.70 331.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟูลฟิล แอนด์ ซัพ
พลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟูลฟิล แอนด์ ซัพ
พลาย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080048 8/8/2019

1774 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชาการเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080054 8/8/2019

1775 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้แก่สถานท่ีให้
ความอนุเคราะห์การจัดโครงการฯ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080058 9/8/2019

1776 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ลงพ้ืนท่ี จ.สุพรรณบุรี 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ ขอบใจ นายวีระยุทธ ขอบใจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080059 9/8/2019

1777 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มคู่มือค่าย 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส ซีร็อกซ์ ร้านเอส เอส ซีร็อกซ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080060 9/8/2019

1778 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70330859 
ปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080056 9/8/2019

1779 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการส่ิงแวดล้อมและ
ศิลปวัฒนธรรม

1,570.00 1,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080061 9/8/2019

1780 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080055 9/8/2019

1781 ขอออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080057 9/8/2019

1782 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมสู่
วิชาชีพอนามัยส่ิงแวดล้อม

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080075 14/8/2019

1783 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการปันน้ าใจ คร้ังท่ี 3 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนจิตอาสา

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080077 14/8/2019

1784 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมสร้างเสริมอนามัยส่่่
งแวดล้อม โครงการปันน้ าใจ คร้ังท่ี 3

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080078 14/8/2019

1785 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมนันทนาการและสร้าง
เสริมสุขภาพ โครงการปันน้ าใจ คร้ังท่ี 3

2,710.00 2,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080079 14/8/2019

หนา้ 167



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1786 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าคู่มือการส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการการฝึกงานสุขศึกษาในชุมชน

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

PR1000062080071 14/8/2019

1787 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารโครงการปันน้ าใจ คร้ังท่ี
 3

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอ็น อีซ่ีปร๊ิน ร้านเอ็นเอ็น อีซ่ีปร๊ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080080 14/8/2019

1788 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าแผนท่ีชุมชน โครงการฝึกงาน
สุขศึกษาในชุมชน

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT ร้าน SP PRINT เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080072 14/8/2019

1789 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารส าหรับโครงการเตรียม
ความพร้อมสู่วิชาชีพอนามัยส่ิงแวดล้อม

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080076 14/8/2019

1790 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
น้ า

1,230.50 1,230.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จ ากัด บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080070 14/8/2019

1791 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก มอบให้แก่เทศบาง
ต าบลหนองซ้ าซาก

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ์  เดชสุภา นางศิริภรณ์  เดชสุภา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080074 14/8/2019

1792 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถบัส เดินทางไปจัด
โครงการ ณ พ้ืนท่ีเทศบาล ต.หนองซ้ าซาก

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080073 14/8/2019

1793 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตร 
ภาควิชาสุขศึกษา

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080081 16/8/2019

1794 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชาการเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2

2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080082 19/8/2019

1795 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 72030259 การ
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น

10,561.97 10,561.97 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080083 19/8/2019

1796 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 72030259 4,912.50 4,912.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080084 20/8/2019

1797 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา 
70330859 ปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข

10,539.50 10,539.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท รัชมอร์ พรีซิช่ัน จ ากัด บริษัท รัชมอร์ พรีซิช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080085 20/8/2019

1798 ขออนุมัติเบิกเงินค่าผงหมึก 4500S 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080086 20/8/2019

1799 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึก HP TONER LASER CE-285 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุ๊ป เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080089 21/8/2019

1800 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์และนิสิต
ภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมเดินทางออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1 ณ เทศบาลต าบลมาบไผ่

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน์ นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080090 21/8/2019

หนา้ 168



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1801 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 20 รายการ 12,640.00 12,640.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080110 22/8/2019

1802 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุและสารเคมี ภาควิชาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

49,998.96 49,998.96 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080109 22/8/2019

1803 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนและ
กิจกรรมให้ความรู้โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
วิชาชีพนักจัดการสุขภาพชุมชน

3,026.00 3,026.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080115 23/8/2019

1804 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมส่วนกลางโครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการ
สุขภาพชุมชน ระยะท่ี 2

7,744.00 7,744.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080116 23/8/2019

1805 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมทาสี โครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการ
สุขภาพชุมชน

11,034.00 11,034.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.โชคชัย ฮาร์ดแวร์ ร้าน ส.โชคชัย ฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080118 26/8/2019

1806 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมโทรทัศน์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนา อีเล็คทริค ร้านพัฒนา อีเล็คทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080120 26/8/2019

1807 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปร้ินสีและเข้าเล่มรายวิชา 
70320959

1,420.00 1,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080122 27/8/2019

1808 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม SAR ตาม
เกณฑ์ EdPEx

5,289.00 5,289.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080125 27/8/2019

1809 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตัดชุดซาฟารีของพนักงานขับรถ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป๋อ-แจ๋ว ร้าน ป๋อ-แจ๋ว เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080124 27/8/2019

1810 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งประธานกรรมการ
ตรวจประเมินจากบ้านพัก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
มายังคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันท่ี 2 ก.ย 2562

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน์ นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080127 27/8/2019

1811 ขออนุมัติเบิกเงินค่าคลิบบอร์ด ภาควิชาสุขศึกษา 2,063.00 2,063.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080123 27/8/2019

1812 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกส าหรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์  โตศิริ นายอนุสรณ์  โตศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080126 27/8/2019

หนา้ 169



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1813 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้แก่หน่วยงานท่ี
นิสิตภาควิชาสุขศึกษาไปศึกษาดูงาน รายวิชา 73130259

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Colette café ร้าน Colette café เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080128 27/8/2019

1814 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-174 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062080135 29/8/2019

1815 ขออนุมัติจ้างเหมาย้ายและติดต้ังตู้สัญญาณอินเตอร์เน็ต
พร้อมอุปกรณ์

50,600.00 50,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/ราคาท่ี
เสนอ 50,600 บาท

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 50,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080012 1/8/2562

1816 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ประปา 263.00 263.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีเสนอ 263
 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
263 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080011 1/8/2562

1817 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ 6,608 บาท

บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)/
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ6,608 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080015 5/8/2562

1818 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาท าควันเพ่ือใช้กับเคร่ืองท าควัน
ประกอบการจัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆในการเรียน
การสอน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชยพล ทองนพคุณ/ราคาท่ีเสนอ 
3,000 บาท

นายชยพล ทองนพคุณ/ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080021 8/8/2562

1819 ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารรถยนต์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ค าพืช/ราคาท่ีเสนอ 5,000
 บาท

นายบุญส่ง ค าพืช/ราคาท่ีตกลงจ้าง 
5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080019 8/8/2562

1820 ขออนุมัติจ้างเหมาฉาบปูนปิดรอยแตกก าแพงอาคาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร  แสงอ่อน/ราคาท่ีเสนอ 
4,900 บาท

นายสมพร  แสงอ่อน/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 4,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080022 9/8/2562

1821 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสารจัดท ารูปเล่มหลักสูตรเพ่ือ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรฯ

7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ เพชรบ ารุง/ราคาท่ีเสนอ
 7,600 บาท

นายสมบูรณ์ เพชรบ ารุง/ราคาท่ีตกลง
จ้าง7,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080024 13/8/2562

1822 ขออนุมัติโครงการฝึกทักษะปฏิบัติด้านการแสดงดนตรี
จ้างเหมาเรียบเรียงเสียงประสาน

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ์ษิญ เจริญสรรพ์/ราคาท่ี
เสนอ 18,000 บาท

นายอลงกรณ์ษิญ เจริญสรรพ์/ราคาท่ี
ตกลงจ้าง18,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080025 14/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1823 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน )/ราคาท่ีเสนอ 8,212.99 
บาท

บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน )/ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,212.99
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080032 16/8/2562

1824 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มเอกสารประกอบ
โครงการ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง/ราคาท่ีเสนอ 
2,000 บาท

นายไพรเดช สุทธิเรือง/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080028 16/8/2562

1825 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง/ราคาท่ีเสนอ 
6,500 บาท

นายไพรเดช สุทธิเรือง/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 6,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080033 19/8/2562

1826 ขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์คณะ
ดนตรีและการแสดง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/ราคาท่ีเสนอ 
10,000 บาท

น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080036 21/8/2562

1827 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าไม้ส าหรับรองถ้วยรางวัลพร้อม
แผ่นจารึกหนังสือ

11,050.00 11,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ หิรัญกร (คณะ
บุคคล)/ราคาท่ีเสนอ 11,050 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ หิรัญกร (คณะ
บุคคล)/ราคาท่ีตกลงจ้าง 11,050 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080038 23/8/2562

1828 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุหมึกเลเซอร์เคร่ืองพิมพ์สี 45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/ราคาท่ีเสนอ 
45,600 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 45,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080040 23/8/2562

1829 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าชุดเคร่ืองสังเวยในงานบวงสรวง
องค์พระพิฆเนศปางนฤตยะ

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครัวกุ๊กต๊ิก/ราคาท่ีเสนอ 50,000 
บาท

ร้านครัวกุ๊กต๊ิก/ราคาท่ีตกลงจ้าง 
50,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080044 26/8/2562

1830 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุส านักงาน 28,820.17 28,820.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีเสนอ 28,820.17 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 28,820.17 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080046 26/8/2562

1831 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ-กระดาษถ่ายเอกสาร 110.00 110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 110 บาท

บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 110 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080043 26/8/2562

1832 ขออนุมัติจัดซ้ือถังน้ ายาเคมีดับเพลิงและน้ ายาเคมี
ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง

18,150.00 18,150.00 เฉพาะเจาะจง นายกตัญญู อยู่เจริญ/ราคาท่ีเสนอ 
18,150 บาท

นายกตัญญู อยู่เจริญ/ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 18,150 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080041 26/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1833 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมแบบถ้วย 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรีสสาย 2/ราคาท่ีเสนอ 3,600 
บาท

ร้านบรีสสาย 2/ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
3,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080047 27/8/2562

1834 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งเวทีในงานประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 
21

30,000.00 30,000 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  รวบรวม/ราคาท่ีเสนอ 
30,000 บาท

นายวิโรจน์  รวบรวม/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 30,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080051 28/8/2562

1835 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ือง
ดนตรีเฟรนฮอร์น

10,500.00 10,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บราสมิวสิค รีแพร์ 
โมดิฟายด์แอนด์ซัพพลายส์บาย
บอยซ์/ราคาท่ีเสนอ 10,500 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บราสมิวสิค รีแพร์ 
โมดิฟายด์แอนด์ซัพพลายส์บาย
บอยซ์/ราคาท่ีตกลงจ้าง 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080052 28/8/2562

1836 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดไฟแบบนีออนและแบบLED 2,310.00       2,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า/ราคาท่ีเสนอ
 2,310 บาท

ร้านประโยชน์การไฟฟ้า/ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 2,310 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080053 28/8/2562

1837 ขออนุมัติเช่าระบบแสง-เสียงเพ่ือใช้ในงานประกวดขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
คร้ังท่ี 21

58,200.00      58,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชยพล ทองนพคุณ/ราคาท่ีเสนอ 
58,200 บาท

นายชยพล ทองนพคุณ/ราคาท่ีตกลง
เช่า 58,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080049 28/8/2562

1838 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายทอดสดในงานประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 
21

20,000.00      20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท์  แม้นเผือก/ราคาท่ี
เสนอ 20,000 บาท

นายชญานนท์  แม้นเผือ/ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080050 28/8/2562

1839 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับพ้ืนท่ีและเดินระบบท่อบ าบัดน้ า
เสียใหม่บริเวณอาคารคณะดนตรีและการแสดง

4,200.00       4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร โพธ์ิเงิน/ราคาท่ีเสนอ 
4,200 บาท

นายสมพร โพธ์ิเงิน/ราคาท่ีตกลงจ้าง 
4,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080059 29/8/2562

1840 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประกอบคอมพิวเตอร์ 2,000.00       2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐจักร์ นนท์วัฒนรัตน์/ราคาท่ี
เสนอ 2,000 บาท

นายณัฐจักร์ นนท์วัฒนรัตน์/ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080057 29/8/2562

1841 ขออนุมัติจ้างเหมาในการเปล่ียนพ้ืนท่ีน่ังชมการแสดงใน
ห้องการแสดงอาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง

68,181.26      68,181.26 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์/ราคาท่ีเสนอ 68,181.26 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์/ราคาท่ีตกลงจ้าง 68,181.26 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062080058 29/8/2562

หนา้ 172



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1842 ขอเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ของส านักงานภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะ
ศึกษาศาสตร์

2,024.00 2,024.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี สินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062080018 1/8/2562

1843 ขออนุมัติค่าจ้างเหมารถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และนิสิตทุน
โครงการ สควค. รุ่น 6 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ วันท่ี 
6-9 ส.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ มีความช านาญในเส้นทาง ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062080014 1/8/2562

1844 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ภาควิชาการจัดการ
เรียนรู้ เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศไม่เย็น จ าเป็นต้อง
ซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

5,082.50 5,082.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062080017 1/8/2562

1845 ขอเสนอซ้ือน้ ามันดีเซล เติมน้ ามันรถกระบะ ผบ 8461 
ชลบุรี เพ่ือใช้รถในการเดินทางไปรับส่งเอกสารใน
หน่วยงานมหาวิทยาลัย และรับพัสดุท่ีไปรษณีย์ภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062080022 2/8/2562

1846 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองพิมพ์ HP Laserjet P2035 (เลข
ครุภัณฑ์ 551500201000030) เน่ืองจากเคร่ืองพิมพ์ไม่
สามารถปร้ินออกมาได้ และกระดาษติดเคร่ือง 
จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062080026 5/8/2562

1847 ขอเสนอซ้ือแผ่น PVCสูญญากาศ ส าหรับติดกระจกห้อง
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ช้ัน 1 ช่วยลดความร้อนจาก
แสงแดด ป้องกัน UV และบังสายตาจากภายนอก

858.00 858.00 เฉพาะเจาะจง โฮมโปร ชลบุรี โฮมโปร ชลบุรี สินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062080028 5/8/2562

1848 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องเรียน 508 เน่ืองจาก
เคร่ืองปรับอากาศอยู่ในระหว่างการซ่อมได้มีนิสิตเปิดใช้
งานจึงท าให้ใบพัดไหม้ จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ

1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062080025 5/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1849 ขอเสนอจ้างท าความสะอาด และซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากไม่เย็น สกปรก มีลมร้อนออกมา ต้องล้างท า
ความสะอาด และพบว่าน้ ายาแห้ง มีรอยร่ัว จึง
จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062080027 5/8/2562

1850 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี เน่ืองจากหมึกหมด
จ าเป็นต้องใช้พิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ ของภาควิชา
การจัดการเรียนรู้

24,120.00 24,120.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062080029 6/8/2562

1851 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศภาควิชาการบริหาร
การศึกษา (เลขครุภัณฑ์ 5301014010428) เน่ืองจาก
เคร่ืองปรับอากาศเปิดไม่ติด พบว่าเกิดจากระบบไฟฟ้า
เคร่ืองปรับอากาศขัดข้อง จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้งานได้
ตามปกติ

1,337.50 1,337.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062080039 7/8/2562

1852 ขอเสนอจ้างท าตรายาง ช่ือ-ต าแหน่งคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยบูรพาได้แต่งต้ัง
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีฯ จึงต้องเปล่ียนต าแหน่งลง
นามของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือใช้ตรายางในการ
ลงนามหนังสือราชการต่าง ๆ

1,048.60 1,048.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062080042 7/8/2562

1853 ขออนุมัติท าความสะอาด และซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เน่ืองจาก
แอร์มีฝุ่นอุดตัน ไม่เย็น และอุปกรณ์เปิดปิด ปรับ
อุณหภูมิช ารุด

4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062080046 8/8/2562

1854 ขอเสนอซ้ือสายสัญญาณ RGB เพ่ือเช่ือมต่อสัญญาณจาก
โปรเจ็คเตอร์ไปยังอุปกรณ์ส่งสัญญาณ เน่ืองจากของเดิม
ช ารุดเส่ือมสภาพ

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062080045 8/8/2562

1855 ขอเสนอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน เน่ืองจาก
ของเดิมช ารุด เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน

14,750.00 14,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062080048 8/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1856 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ ส าหรับใช้พิมพ์เอกสา
ราชการต่าง ๆ ของภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062080044 8/8/2562

1857 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ เพ่ือใช้พิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ
 ของภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะ
ศึกษาศาสตร์

6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที อินเตอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที อินเตอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์

สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062080080 14/8/2562

1858 ขอเสนอจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ภาควิชา
บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือ
เป็นการประหยัดไฟ และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062080081 15/8/2562

1859 ขอเสนอจัดท าเล่มวารสารศึกษาศาสตร์ ปีท่ี 30 ฉบับท่ี 2
 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้
เผยแพร่ผลงานและใช้ประโยชน์ทางวิชาการ

30,923.00 30,923.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี บริการส่ง
รวดเร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน

งบปรมาณ

PR0900062080083 15/8/2562

1860 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ เพ่ือใช้พิมพ์เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนของอาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศึกษา 
และเอกสารราชการต่าง ๆ ของส านักงานจัดการศึกษา

2,480.00 2,480.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062080086 15/8/2562

1861 ขออนุมัติจัดท าเล่มวารสารการศึกษาและการพัฒนา
สังคม ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เพ่ือใช้
เผยแพร่ผลงานและใช้ประโยชน์ทางวิชาการ

18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดี
เวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดี
เวลลอปเมนท์ จ ากัด

มีความช านาญในด้านน้ี รวดร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062080090 15/8/2562

1862 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ ส าหรับใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการท าวารสาร e-Journal of Education 
Studies Burapha university

15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062080091 15/8/2562

1863 ขอเสนอซ้ือไมโครโฟน TOA ส าหรับใช้ในห้องเรียนของ
คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือสะดวกในการเรียนการสอนของ
อาจารย์ เน่ืองจากของเดิมช ารุดเส่ือมสภาพ

11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์
 จ ากัด

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์
 จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062080087 15/8/2562

1864 ขอเสนอซ้ือ Harddisk SSD เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการ
เข้าถึงข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ในห้องเรียน QS1-303A, 
305A, 403A

4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062080085 15/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1865 ขอเสนอจ้างท าป้ายและตรายางโลโก้มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือน าป้ายอะคริลิคใส eJES ติดหน้าห้องส านักงาน
ภาควิชาฯ (QS1-407) ป้ายอะคริลิค e-Journal of 
Education Studies Burapha University ติดหน้า
ห้องท างานของกองบรรณาธิการ และตรายางโลโก้
มหาวิทยาลัยบูรพา น ามาประทับตราบนหนังสือตอบรับ
การตีพิมพ์วารสาร

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062080092 16/8/2562

1866 ขอเสนอซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน ส าหรับใช้
ประกอบการเรียนการสอนให้นิสิตในรายวิชา 
40740259, 40710162 ของภาควิชาการจัดการเรียนรู้
 คณะศึกษาศาสตร์

10,098.00 10,098.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062080097 16/8/2562

1867 ขอเสนอซ่อมแซม หลังคาหน้าคณะหลุด แผ่นระแนง
ป้ายช่ือคณะหลุด กระจกช้ัน4แตก เน่ืองจากฝนตก ลม
แรง ร้ือและเปล่ียนกระเบ้ืองยางห้อง สนง. คณบดี 
เพราะพ้ืนหลุด เดินสะดุด จ าเป็นต้องซ่อม

15,836.00 15,836.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062080154 26/8/2562

1868 ขอเสนอซ้ือกระดาษ A4 80g เพ่ือส าหรับให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา เบิกวัสดุใช้ใน
หน่วยงานส าหรับใช้ถ่ายเอกสาร และปร้ินเอกสาร
ราชการต่าง ๆ

65,280.00 65,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO0900062080001 26/8/2562

1869 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ เพ่ือใช้จัดพิมพ์เอกสาร
ราชการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าท่ีภายในส านักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062080157 26/8/2562

1870 ขอเสนอซ้ือวัสดุ ป้ายอินเด็กซ์พลาสติก ใช้ค่ันสมุดบัญชี
การเงิน พัสดุ, ถ่านอัลคาไลน์ AA ใส่ไมโครโฟน
ห้องเรียนห้องประชุม และการดาษสี 80g ส าหรับใช้ปร้ิน
เอกสารสามมิติของฝ่ายการเงินและพัสดุ

4,190.00 4,190.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062080155 26/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1871 ขอเสนอซ้ือ Harddisk เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการเข้าถึง
ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ และป้องกันข้อมูลส าคัญของ
งานแผนและประกันคุณภาพสูญหาย

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062080165 27/8/2562

1872 ขอเสนอค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ส าหรับส่ง
ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ และมหาวิทยาลัยบูรพา

2,852.00 2,852.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสดใส ก๊อบป้ี ร้านสดใส ก๊อบป้ี มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062080164 27/8/2562

1873 ขออนุมัติซ้ือกระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น ส าหรับใช้เช็ดมือ
ในห้องน้ าอาจารย์ของอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062080163 27/8/2562

1874 ขอเสนอซ้ือปากกาเพ้นท์, โฟสต์อิท และสเปรย์ปรับ
อากาศ ปากกาเพ้นท์ ใช้เขียนครุภัณฑ์ของคณะฯ,โฟสต์
อิท ใช้ค่ันหน้าเอกสารต่าง ๆ ของเจ้าหน้าท่ี สนง.คณบดี,
 สเปรย์ปรับอากาศ ใช้ก าจัดกล่ินไม่พ่ึงประสงค์, สเปรย์
ก าจัดยุงมดแมลงสาบ ใช้ป้องกันก าจัดยุง แมลงสาบ 
สนง.คณบดี และห้องครัวคณะศึกษาศาสตร์

3,418.13 3,418.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062080187 29/8/2562

1875 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เน่ืองจากเคร่ืองส ารอง
ไฟเก็บไฟไม่อยู่ ในหน่วยงายมีไฟตกและดับบ่อย 
จ าเป็นต้องซ่อม (เลขครุภัณฑ์ 571500801000262, 
601500801000243)

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062080188 29/8/2562

1876 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองโทรสาร สนง.คณบดี ไม่สามารถรับ-
ส่ง แฟกซ์ได้ เน่ืองจากแถบรับ-ส่งสัญญาณเสีย 
จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้งานได้ตามปกติ (หมายเลข 
5201006010039)

2,890.00 2,890.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062080186 29/8/2562

1877 ขอเสนอซ้ือหลอดไฟ เพ่ือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สว่างในห้องเรียน ส านักงานและห้องประชุมภายใน
คณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากของเดิมหมด

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062080190 29/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1878 ขอเสนอจ้างเหมาเดินกล่องกันฟ้าผ่าสายสัญญาณ
โทรศัพท์ เคร่ืองโทรสาร ห้อง สนง.ช้ัน2 เพ่ือป้องกัน
เวลาฟ้าลงจะท าให้กระแสเกินเข้าเคร่ืองโทรสาร ท าให้
แถบรับ-ส่งสัญญาณเสียหาย

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ มีความช านาญในด้านน้ี ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062080192 30/8/2562

1879 ขออนุมัติจัดซ้ือ กาวยางมะตอย จีเอฟ-8 จ านวน 1 กป 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080031 2/8/2019

1880 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 2 รายการ 10,030.00 10,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080030 2/8/2019

1881 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ จ านวน 1 งาน 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080082 7/8/2019

1882 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิลและป้ายแสตนด้ี จ านวน 2
 รายการ

29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080081 7/8/2019

1883 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 รายการ 10,100.00 10,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080108 9/8/2019

1884 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet CF230A
 1 กล่อง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080134 13/8/2019

1885 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ 2 รายการ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080129 13/8/2019

1886 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมระบบเบรคเกอร์ไฟฟ้า ของหอพัก
กองกิจการนิสิต 1 จ านวน 1 งาน

12,560.00 12,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080127 13/8/2019

1887 ขออนุมัติจัดจ้างท าใบประกาศนียบัตรพิมพ์โลโก้ป้ัม
ทองเค จ านวน 1,000 ใบ

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080121 13/8/2019

1888 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง 5 รายการ (9 อัน) 1,730.00 1,730.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080133 13/8/2019

1889 ขออนุมัติจัดซ้ือสายชาร์ทแบตเตอร่ี I-pad และ 
อแดปเตอร์-I-pad จ านวน 2 รายการ

2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080132 13/8/2019

1890 ขออนุมัติจัดซ้ือรีโมทควบคุมการท างานระยะไกล 1 ตัว 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080131 13/8/2019

1891 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 5 เคร่ือง

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080148 14/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1892 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080141 14/8/2019

1893 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายพ้ืนท่ีปลอดบุหร่ี จ านวน 2 งาน 19,848.50 19,848.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080143 14/8/2019

1894 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
จ านวน 2 เคร่ือง

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080145 14/8/2019

1895 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึกแจกให้กับนิสิต จ านวน 1 งาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080241 19/8/2019

1896 ขออนุมัติจัดจ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ พิมพ์ เอ4 
กระดาษการ์ดอาร์ต ขนาด 130 แกรม พิมพ์ 4 สี พร้อม
งานออกแบบ จ านวน 2,000 แผ่น

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080242 19/8/2019

1897 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายสแตนด้ีและสติกเกอร์ จ านวน 2 
งาน

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080236 19/8/2019

1898 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาล้างจาน 12 แพ็ค 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080243 19/8/2019

1899 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ จ านวน 1 งาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080239 19/8/2019

1900 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Brother จ านวน 2 งาน 12,170.00 12,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080246 20/8/2019

1901 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จ านวน 1
 งาน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
ร้านทวีกิจ หนองมน

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
ร้านทวีกิจ หนองมน

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080248 20/8/2019

1902 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายอะคริลิค และสติกเกอร์ไดคัท 
จ านวน 2 งาน

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080247 20/8/2019

1903 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล 3 ป้ายและค่าปร้ินงาน
เอกสารประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 งาน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ชลบุรีอาร์ตมีเดีย จ ากัด/ ร้านมาย
ก๊อปป้ี

บ. ชลบุรีอาร์ตมีเดีย จ ากัด/ ร้านมาย
ก๊อปป้ี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080250 20/8/2019

1904 ขออนุมัติจัดซ้ือขวดอลูมิเนียม 200 ขวด จ านวน 1 งาน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิฆัมพร  ล้ิมสกุล นางสาวทิฆัมพร  ล้ิมสกุล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080249 20/8/2019

1905 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เคร่ือง 3,290.00 3,290.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080294 22/8/2019

1906 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการ กระดาษถ่ายเอกสาร  A4 
80 gm ไอเดีย แพ็ค 5 รีม จ านวน 8 แพ็ค

4,479.96 4,479.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080296 22/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1907 ขออนุมัติจัดซ้ือพัดลม 2 รายการ 49,040.00 49,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0206062080010 22/8/2019

1908 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 8,683.47 8,683.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080322 27/8/2019

1909 ขออนุมัติจัดซ้ือไส้กรองหยาบ จ านวน 12 อัน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี ศิริมาสกุล นางสาวภารดี ศิริมาสกุล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080326 27/8/2019

1910 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet จ านวน 3
 กล่อง

6,840.00 6,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080353 28/8/2019

1911 ขออนุมัติซ้ือตุ้งต้ิง (เข็มเกียรติยศ) 1 งาน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง R&M Clothings R&M Clothings เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR02060620800320 19/8/2019

1912 ขออนุมัติจ้างท าโล่อะคิลิคพร้อมกล่อง 1 งาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว ชลิตาถ้วยรางวัล จ ากัด บริษัท นิว ชลิตาถ้วยรางวัล จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080253 20/8/2019

1913 ขออนุมัติซ้ือเส้ือโปโลสีเหลืองมีกระเป๋าสกรีน 1 งาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญรัตน์  ปฐมพงศ์นิติกร นางสาวธัญญรัตน์  ปฐมพงศ์นิติกร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080252 20/8/2019

1914 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 1 งาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น) ร้านโชคถาวร (แป้น) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080254 20/8/2019

1915 ขออนุมัติจ้างท าหนังสือถอดบทเรียน 150 เล่ม 21,225.00 21,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080259 20/8/2019

1916 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 1 งาน 1,317.00 1,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080282 22/8/2019

1917 ขออนุมัติเช่าห้องสัมมนา 2 วัน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูบี ครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท ทูบี ครีเอช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080283 22/8/2019

1918 ขออนุมัติซ้ือกระดาษเกียรติบัตรและพิมพ์ 1 งาน 1,123.50 1,123.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080284 22/8/2019

1919 ขออนุมัติซ้ือกรอบใส่เกียรติบัตร 1 งาน 1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง ไทยสยามดิจิตอล ไทยสยามดิจิตอล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

fPR0206062080291 22/8/2019

1920 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองป่ันไฟ 1 งาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18 ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080338/6
2

27/8/2019

1921 ขออนุมัติเช่าเหมาเวที เฟรชช่ี 1 งาน 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หน้าม่าน จ ากัด บริษัท หน้าม่าน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080339/6
2

27/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1922 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจัดท านิทรรศการ เฟรชช่ี 1 งาน 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน DD การค้า ร้าน DD การค้า เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080342/6
2

28/8/2019

1923 ขออนุมัติจ้างบันทึกวีดีโอ เฟรชช่ี 1 งาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ บุญญเมธานันท์ นายทรงวุฒิ บุญญเมธานันท์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080343/6
2

28/8/2019

1924 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ เฟรชช่ี 1 งาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บีเอสเอ ร้าน บีเอสเอ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080344/6
2

28/8/2019

1925 ขออนุมัติเช่าเต็นท์โค้ง เฟรชช่ี 1 งาน 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เต็นท์พีพี ผ้าใบ จก บริษัท เต็นท์พีพี ผ้าใบ จก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080345/6
2

28/8/2019

1926 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถตู้ 1 คัน 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ จุลส ารวล นายยุทธการ จุลส ารวล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080355 28/8/2019

1927 ขออนุมัติซ้ือยาและเวชภัณฑ์ ถอนสมอ 1 งาน 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีฟาร์มาซี ร้านดีฟาร์มาซี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080337/6
2

27/8/2019

1928 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1 งาน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน เนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน เนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080336/6
2

27/8/2019

1929 ขออนุมัติซ้ือช้ันวางเอนกประสงค์ 2 ตัว 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080325 27/8/2019

1930 ขอจัดจ้างซ่อมเคร่ืองบันทึกภาพและกล้องวงจรปิด 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062080008 1/8/2019

1931 ขอจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062080007 1/8/2019

1932 ขอจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร , 
บริษัทบางจากกรีนเนต จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร , 
บริษัทบางจากกรีนเนต จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062080005 1/8/2019

1933 ขอจัดซ้ือกระดาษเพ่ือใช้ในการจัดท างานในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062080006 1/8/2019

1934 ขอจัดซ้ือวัสดุ่  สาขานิเทศศิลป์ จ านวนเงิน  4,990 บาท
 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 3,852 บาท และจ้างเหมา
บริการเดินสายLan  5,350 บาท, ซ่อมเคร่ืองคอม
ส านักงาน 3,959 บาท

18,151.00 18,151.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062080012 2/8/2019

1935 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท างานและซ่อมแซม
ระบบท่าประปาและไฟฟ้าภายในอาคารคณะศิลปกรรม
ศาสตร์

19,500.75 19,500.75 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062080014 2/8/2019

หนา้ 181



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1936 ขอจัดจ้างซ่อมแซมระบบสายไฟฟ้า อาคารเซรามิกส์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี  เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี  เน่ืองจ านงค์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062080013 2/8/2019

1937 ขอจัดซ้ือวัสดุสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 9,320.03 9,320.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062080081 21/8/2019

1938 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

399.00 399.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BIG Tiger ร้าน BIG Tiger ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062080084 23/8/2019

1939 ขอจัดซ้ือแก๊ส เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชสินีพาณิชย์ ร้านพิชสินีพาณิชย์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062080083 23/8/2019

1940 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตร 714.00 714.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง นายไพรเดช  สุทธิเรือง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062080085 23/8/2019

1941 ขอจัดจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักรับรองคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ณ อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ ห้อง 203 
สาขานิเทศศิลป์

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800062080086 23/8/2019

1942 จัดซ้ือเคร่ืองสแกนน้ิว ส าหรับบันทึกเวลาเข้าออกของ
พนักงานศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ต้ิง 
จ ากัด

บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ต้ิง 
จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062080002 6/8/2562

1943 จัดซ้ือข้าวกล่อง ส าหรับจัดเล้ียงอาหารกลางวันของ
พนักงาน วันท่ี  1-30 กันยายน พ.ศ. 2562

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าพึง ร้านป้าพึง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062080012 14/8/2562

1944 จ้างซ่อมเปล่ียน CTC union Fom Modem รุ่น 
Fmux04-DC/SC015 ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยบูรพา

35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อธิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อธิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062080022 23/8/2562

1945 ส่ังซ้ือตรายาง ใช้สแตมป์ในงานเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจ๋า ร้านป้ายจ๋า ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062080020 23/8/2562

1946 ซ้ือป้ายสต๊ิกเกอร์ A3 เพ่ือติดประกาศโปรดระวัง 
บริเวณด้านหน้าของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจ๋า ร้านป้ายจ๋า ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062080023 23/8/2562

1947 จ้างซ่อมฟุตวาล์ว Foot Valve  ภายในอาคารศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062080021 23/8/2562

1948 ค่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062080026 26/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1949 จัดซ้ือข้าวกล่อง ส าหรับจัดเล้ียงอาหารกลางวัน
พนักงานภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัย
บูรพา

2,720.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าพึง ร้านป้าพึง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062080025 26/8/2562

1950 จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมตกแต่งก่ิงไม้ บริเวณด้านหน้า ใน
สวนและบริเวณรอบๆ ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรม

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกร ตะดอน นายอนุกร ตะดอน ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062080028 29/8/2562

1951 ซ้ือน้ ามันดีเซลส าหรับเติมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและเคร่ือง
ป๊ัมดับเพลิง

9,920.00 9,920.00 เฉพาะเจาะจง ป๊ัม ปตท.หนองมน (วงค์ทรายทอง 
จ ากัด)

ป๊ัม ปตท.หนองมน (วงค์ทรายทอง 
จ ากัด)

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062080027 29/8/2562

1952 ส่ังซ้ือตรายางเพ่ือใช้ประทับลงบนเอกสาร ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ

490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจ๋า ร้านป้ายจ๋า ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062080031 29/8/2562

1953 ซ้ือยาเวชภัณฑ์ส าหรับพนักงานศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 770.00 770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังยา บางแสน ร้านคลังยา บางแสน ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217062080029 29/8/2562

1954 ขออนุมัติจัดจ้างและจัดท าเล่มวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 8/2562

749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคาท่ีได้มาการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062080007 9/8/2562

1955 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,854.83 3,854.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062080013 15/8/2562

1956 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,319.07 8,319.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062080010 15/8/2562

1957 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง โครงการสัมมนาบุคลากรเพ่ือ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี 1 -
 2 กันยายน พ.ศ. 2562

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายจ านง ญาติเจริญ นายจ านง ญาติเจริญ 

ราคาท่ีได้มาการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062080014 16/8/2562

1958 ขออนุมัติค่าห้องประชุมส าหรับจัดโครงการสัมมนา
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ บัณฑิต
วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊กก้ีโคฟ จ ากัด บริษัท เป๊กก้ีโคฟ จ ากัด ราคาท่ีได้มาการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062080016 20/8/2562

1959 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย ราคาท่ีได้มาการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062080017 21/8/2562

1960 ขออนุมัติจัดซ้ือเส้ือยืดส าหรับใช้ในโครงการสัมมนานิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา
 2562

11,609.50 11,609.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิฟท์ทูยู เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิฟท์ทูยู เทรดด้ิง ราคาท่ีได้มาการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062080020 22/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1961 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้งานในโครงการเสริม
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

5,790.90 5,790.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062080022 27/8/2562

1962 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึก 7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีได้มาการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062080021 27/8/2562

1963 ขออนุมัติจัดซ้ือรถเข็น 3 ช้ัน ส าหรับใช้งานในโครงการ
เสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์

4,951.85 4,951.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062080028 28/8/2562

1964 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้งานในโครงการเสริมศักยภาพ
และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การ
วิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

5,218.03 5,218.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062080031 28/8/2562

1965 ขออนุมัติจัดซ้ือ External harddiskโครงการเสริม
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

8,939.98 8,939.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062080033 28/8/2562

1966 ขออนุมัติจัดซ้ือรถเข็นมีบันไดส าหรับใช้งานในโครงการ
เสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์

3,336.80 3,336.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062080029 28/8/2562

1967 ขออนุมัติจัดซ้ือรถเข็นส าหรับใช้งานในโครงการเสริม
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

4,880.00 4,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาการสืบราคาจากท้องตลาด PR4500062080027 28/8/2562

1968 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างล้างรถตู้ 440.00 440 เฉพาะเจาะจง รักษ์คาร์แคร์ 2 รักษ์คาร์แคร์ 2 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080011 5/8/2019

1969 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส่ิงก่อสร้าง 7,053.00 7,053.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ ไพรเวชค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080008 5/8/2019

หนา้ 184



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1970 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุไฟฟ้า 9,740.00 9,740.00 เฉพาะเจาะจง ประโยชน์การไฟฟ้า ประโยชน์การไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080009 5/8/2019

1971 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส่ิงก่อสร้าง 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง เฮงย่งไถ่, ไถ่เส็ง เฮงย่งไถ่, ไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080010 5/8/2019

1972 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือเคร่ืองดักยุง 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080034 8/8/2019

1973 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือิเล็กทรอนิกส์ 23,100.00 23,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน 
จ ากัด

บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080024 8/8/2019

1974 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 7,922.40 7,922.40 เฉพาะเจาะจง ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080025 8/8/2019

1975 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 5,220.00 5,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรนด์ล่ี บุ๊คส์ จ ากัด บริษัท เฟรนด์ล่ี บุ๊คส์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080023 8/8/2019

1976 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุไฟฟ้า 15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยนันท์ อุปนันท์ น.ส. ปิยนันท์ อุปนันท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080032 8/8/2019

1977 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส่ิงก่อสร้าง 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา  ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา  ศักด์ิศรีเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080028 8/8/2019

1978 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส่ิงก่อสร้าง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอมณโฑ จ ากัด บริษัท ทอมณโฑ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080022 8/8/2019

1979 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุวิทยุและไฟฟ้า 5,985.00 5,985.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีโอแอล จก. (มหาชน) บ. ซีโอแอล จก. (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080027 8/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1980 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุงานเกษตร 7,870.00 7,870.00 เฉพาะเจาะจง อัศนัยเคร่ืองป้ันดินเผา อัศนัยเคร่ืองป้ันดินเผา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080031 8/8/2019

1981 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุงานเกษตร 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง สยามการเกษตร สยามการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080029 8/8/2019

1982 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือกระดาษสีขาว 150 แกรม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. บ ณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก. บ. บ ณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080026 8/8/2019

1983 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมางานติดแผงบังตา 36,600.00 36,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080033 8/8/2019

1984 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง ช่ืนสุขสันต์เฟอร์นิเจอร์ ช่ืนสุขสันต์เฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080039 9/8/2019

1985 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือสิทธ์ิการเข้าใช้โปรแกรม 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080043 9/8/2019

1986 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือโซฟา 67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์ ป่ินรัตน์สุวรรณ นายประสงค์ ป่ินรัตน์สุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080038 9/8/2019

1987 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย์ กิตติพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080042 9/8/2019

1988 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือผ้า 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ณ แฟช่ัน ณ แฟช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080041 9/8/2019

1989 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080044 9/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

1990 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080053 15/8/2019

1991 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือรางผ้าม่าน 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทลเน็ตเทคโนโลยี จก. บ. เทลเน็ตเทคโนโลยี จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080056 15/8/2019

1992 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 9,850.00 9,850.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ, กฤษณ์อิเลคทริค ไพรเวชค้าวัสดุ, กฤษณ์อิเลคทริค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080050 15/8/2019

1993 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุวิทยุและไฟฟ้า 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีโอแอล จก. (มหาชน) บ. ซีโอแอล จก. (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080057 15/8/2019

1994 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080058 15/8/2019

1995 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 30,467.20 30,467.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080051 15/8/2019

1996 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 37,461.90 37,461.90 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080052 15/8/2019

1997 ขอความเห็นชอบเสนอปร๊ินสติกเกอร์ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080054 15/8/2019

1998 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ฟ้าใส ฟ้าใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080060 19/8/2019

1999 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จก. บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080065 19/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2000 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือสายสัญญาณ 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080067 19/8/2019

2001 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จก. บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080064 19/8/2019

2002 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080063 19/8/2019

2003 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือบริการ Netflix 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080062 19/8/2019

2004 ขอความเห็นชอบซ้ือวัสดุส านักงาน 9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080081 21/8/2019

2005 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุไฟฟ้า 8,260.00 8,260.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080083 21/8/2019

2006 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือน้ ายาท าความสะอาด 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080082 21/8/2019

2007 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 29,371.50 29,371.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080095 26/8/2019

2008 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมช่องต่อสัญญาณ 
USB HUB

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080088 26/8/2019

2009 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย์ กิตติพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080094 26/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2010 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง บ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. 
(มหาชน)

บ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. 
(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080090 26/8/2019

2011 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080092 26/8/2019

2012 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 9,922.00 9,922.00 เฉพาะเจาะจง บ. มีดีส์ คอนเทนท์ จก. บ. มีดีส์ คอนเทนท์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080098 27/8/2019

2013 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างค่าแรงติดไม้บัวและติดลายไม้ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080099 27/8/2019

2014 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างติดต้ังแผ่นพลาสวูด 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญช่วย โนนทิง นายบุญช่วย โนนทิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080105 29/8/2019

2015 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080102 29/8/2019

2016 ขอความเห็นชอบจ้างล้างสีดูดฝุ่นรถตู้ 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง รักษ์คาร์แคร์ 2 รักษ์คาร์แคร์ 2 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080108 30/8/2019

2017 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง อู่แกละ หาดวอน อู่แกละ หาดวอน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080113 30/8/2019

2018 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถตู้ 8,842.40 8,842.40 เฉพาะเจาะจง ส. อารยยางยนต์ ส. อารยยางยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080109 30/8/2019

2019 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมแอร์และเปล่ียนอะไหล่
รถตู้

9,040.00 9,040.00 เฉพาะเจาะจง ฉัตรชัยออโต้ แอร์, วิเชียรไดนาโม, 
ร้าน วีที ไฮเทค

ฉัตรชัยออโต้ แอร์, วิเชียรไดนาโม, 
ร้าน วีที ไฮเทค

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080112 30/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2020 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือกระจกฝ้า 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา  ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา  ศักด์ิศรีเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080114 30/8/2019

2021 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส่ิงก่อสร้าง 5,718.00 5,718.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ ไพรเวชค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080110 30/8/2019

2022 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุไฟฟ้า 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์ ธนะประสิทธ์ิพัฒนา นายไพบูลย์ ธนะประสิทธ์ิพัฒนา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080111 30/8/2019

2023 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง BOOK GOOD BOOK GOOD มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080119 30/8/2019

2024 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง นายวราภรณ์  จันทร์ฉาย นายวราภรณ์  จันทร์ฉาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080117 30/8/2019

2025 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 9,965.00 9,965.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซันชายน์ บุ๊ค จก. บ. ซันชายน์ บุ๊ค จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR1400062080118 30/8/2019

2026 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลห้องประชุมขนาด 4.8x1.5
 เมตร จ านวน 1 ป้าย

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080029 2/8/2019

2027 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบูธแสดงงาน พร้อมอุปกรณ์
 จัดตกแต่งและจัดเก็บอย่างเรียบร้อย

99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080026 2/8/2019

2028 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมภาคปฏิบัติ 1,766.99 1,766.99 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080042 5/8/2019

2029 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแฟ้มเสนอเซ็น และกระดาษฟลิป
ชาร์ท

5,775.00 5,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080093 7/8/2019

2030 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ บริการดีและอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณ PR0206062080142 14/8/2019

2031 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับ
อากาศ จ านวน 1 คัน ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 จาก 
ม.บูรพา-สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 
ศาลายา จังหวัดนครปฐม ไป-กลับ ม.บูรพา

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080144 14/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2032 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 8 
กระเช้า

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชูไทย  สร้อยคีรี นางชูไทย  สร้อยคีรี มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080228 18/8/2019

2033 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจ านวน 7,622 แผ่น 3,811.00 3,811.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080230 18/8/2019

2034 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายบอกทางไวนิลขึงโครงไม้พร้อม
ติดต้ัง ขนาด 1.2x0.8 เมตร จ านวน 10 ป้าย

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080343 27/8/2019

2035 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณภาพและอยู่ราคาอยู่ภายใต้
งบประมาณ

PR0206062080018 2/8/2019

2036 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก จ านวน 2 ชุด 3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร ร้านโชคถาวร มีคุณภาพและอยู่ราคาอยู่ภายใต้
งบประมาณ

PR0206062080158 15/8/2019

2037 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง ดีดี ออฟฟิศ ดีดี ออฟฟิศ มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงินประมาณ PR0206062080017 2/8/2019

2038 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 60,680.00 60,680.00 เฉพาะเจาะจง ดีดี ออฟฟิศ ดีดี ออฟฟิศ มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงินประมาณ PR0206062080014 2/8/2019

2039 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลขนาด80x180 CM จ านวน
 9 ป้าย

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงินประมาณ PR0206062080035 4/8/2019

2040 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ บริการดีและอยู่ภายใต้วงเงินประมาณ PR0206062080034 4/8/2019

2041 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 
กระเช้า

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงินประมาณ PR0206062080095 7/8/2019

2042 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.3x3.7 เมตร 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ป้าย

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงินประมาณ PR0206062080094 7/8/2019

2043 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองคิดเลข จ านวน 1 อัน 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงินประมาณ PR0206062070269 9/8/2019

2044 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเมาส์คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จ านวน 2
 อัน

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงินประมาณ PR0206062080112 11/8/2019

2045 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ พร้อม
หลอดอุลตร้าไวโอเล็ต และท่อน าน้ า

10,020.00 10,020.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงินประมาณ PR0206062080231 18/8/2019

2046 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรายาง จ านวน 9 รายการ 3,630.00 3,630.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงินประมาณ PR0206062080301 23/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2047 ขอคความเห็นอบในการจัดซ้ือหนังสือใช้ในการเรียนการ
สอน

5,840.00       5,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาของนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600062080023 6/8/2562

2048 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือหนังสือใช้ในการเรียนการ
สอน

70,950.00      70,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดวงกมลสมัย จ ากัด บริษัท ดวงกมลสมัย จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาของนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600062080021 6/8/2562

2049 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ในการท า
ส่ือประชาสัมพันธ์ ใช้ในงานประชาสัมพันธ์โครงการวัน
ปล่อยผี ประจ าปีการศึกษา 1/2562 (BUUIC 
Halloween night 2019) ในวันท่ี 30-31 ตุลาคม พ.ศ.
2562

24,000.00      24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา จัดเตรียมเพ่ือใช้ในการส่ือสาร 
ประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมของนิสิต

PR2600062080017 6/8/2562

2050 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือ วัสดุและอปกรณ์ใช้ใน
โครงการพัฒนาบุคลากร เร่ือง ''EdPEx เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา เพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ''

5,250.00       5,250.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส นายวิทวัส สุกใส เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากร เร่ือง 
''EdPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ''

PR2600062080025 6/8/2562

2051 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ
อากาศ จ านวน 1 คัน

5,000.00       5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล นายโกมล ใช้ในโครงการสัมมนาบุคคลกรท่ีจ.
ปราจีนบุรี

PR2600062080016 6/8/2562

2052 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท าป้ายขบวนพาเหรด 15,500.00      15,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ
จัดเตรียมส าหรับท าป้ายขบวนพาเหรด
ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062080018 6/8/2562

2053 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร ส่วนเกิน 
เดือนกรกฏาคม 2562

546.00          546.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ค่าถ่ายเอการส่วนเกินเดือน ก.ค. 62 
เป็นถ่ายเอกสารชีท ส าหรับใช้ในการ
เรียนการสอนของนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600062080030 7/8/2562

2054 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือวัสดุใช้ในส านักงาน 6,150.00       6,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมส าหรับใช้ในส านักงาน PR2600062080026 7/8/2562

2055 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมกระเบ้ืองปูด 
ห้อง I412

32,793.00      32,793.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในห้องพักอาคาร
หอพักนิสิตนานาชาติ เน่ืองจากได้รับ
แจ้งจากผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
ความช ารุด  จึงได้แจ้งช่างด าเนินการ
ซ่อมแซม

PR2600062080029 7/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2056 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมรถตู้ปรับอากาศ
 ทะเบียน นค-8305

6,420.00       6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษารถยนต์ 
ทะเบียน นค - 8305 ให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ

PR2600062080031 7/8/2562

2057 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
(หอพัก)นอกเวลาปกติ

840.00          840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพรัตน์ ครุฑปราการ นางสาวนพรัตน์ ครุฑปราการ

เพ่ือช่วยปฏิบัติงานบริการดูแลหอพัก 
เช่น ดูแลความเรียบร้อยท่ัวไปหอพักฯ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาดและพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ รับ – คืน กุญแจห้องพัก 
ประสานงาน กับ     ผู้พักอาศัย และ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกับห้องพัก จัด
เตรียมการบริการต่างๆของหอพักให้มี
ความพร้อมรับผู้เข้าพักตลอดเวลา ฯลฯ

PR2600062080034 8/8/2562

2058 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศอาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

14,766.00      14,766.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีและผู้พักอาศัย
ว่าพบเคร่ืองปรับอากาศช ารุด น้ าร้ัว มี
เสียงดังจึงได้แจ้งช่างด าเนินการซ่อม

PR2600062080035 8/8/2562

2059 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 13,610.40      13,610.40 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค
จัดเตรียมหมึกพิมพ์ส าหรับพิมพ์งาน
เอกสารในส านักงานและห้องพัก
คณาจารย์ใช้ในการจัดเตรียมเอกสาร
ส าหรับการเรียนการสอน

PR2600062080045 14/8/2562

2060 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือหลอดไฟ LED และ
สายสัญญาณเสียงโมโน

5,000.00       5,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด เส่ือมสภาพ PR2600062080038 14/8/2562

2061 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือเคร่ืองป่ันอาหาร ใช้ในการ
เรียนการสอน

4,000.00       3,990.00 เฉพาะเจาะจง โฮมโปร โฮมโปร เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการครัว

PR2600062080040 14/8/2562

2062 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
และเคร่ืองผสมสัญญาณเสียง

90,590.00      90,590.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนส าหรับนิสิต
 BFA

PR2600062080053 15/8/2562

2063 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศอาคารเรียนและหอพักนิสิต วิทยาลัย
นานาชาติ

19,153.00      19,153.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีและผู้พักอาศัย
ว่าพบเคร่ืองปรับอากาศช ารุด น้ าร้ัว มี
เสียงดังจึงได้แจ้งช่างด าเนินการซ่อม

PR2600062080064 16/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2064 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือกระดาษ A4 70 แกรม 
จ านวน 300 แพ็ค

26,001.00      26,001.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

จัดเตรียมเพ่ือใช้ในงานพิมพ์และถ่าย
เอกสารในงานส านักงานและจัด
เตรียมการเรียนการสอน

PR2600062080077 19/8/2562

2065 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์หอพัก
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ และจ้างเหมาบริการย้ายเตียง

22,100.00      22,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในห้องพักอาคาร
หอพักนิสิตนานาชาติ เน่ืองจากได้รับ
แจ้งจากผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
ความช ารุด  จึงได้แจ้งช่างด าเนินการ
ซ่อมแซม

PR2600062080090 20/8/2562

2066 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมกระเบ้ืองปูด 
ห้อง I407

31,465.00      31,465.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในห้องพักอาคาร
หอพักนิสิตนานาชาติ เน่ืองจากได้รับ
แจ้งจากผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
ความช ารุด  จึงได้แจ้งช่างด าเนินการ
ซ่อมแซม

PR2600062080092 21/8/2562

2067 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการซักผ้าปูท่ีนอน 32,100.00       4,994.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด
เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการโรงแรมอาคารหอพักนิสิต

PR2600062080102 28/8/2562

2068 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม จ านวน 100 แพ็ค 4,800.00       4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา จัดเตรียมเพ่ือบริการส าหรับคณาจารย์  
เจ้าหน้าท่ี ของวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062080101 28/8/2562

2069 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันเติมรถจักรยาน
ยนตร์ เดือนกันยายน 2562

400.00          400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศ์ทรายทอง หจก. วงศ์ทรายทอง จัดเตรียมส าหรับเติมน้ า
รถจักรยานยนต์พนักงานเดินเอกสาร
ของวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062080100 28/8/2562

2070 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ เดือน
กันยายน 2562

2,000.00          840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิตวิทยาลัย
นานาชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม

PR2600062080099 28/8/2562

2071 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
และเข้าเล่มเอกสาร

95,000.00      50,606.80 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส นายวิทวัส สุกใส ส่วนเกินถ่ายเอกสาร PR2600062080103 28/8/2562

2072 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรับ - ส่ง เอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ปตท.หนองมน ปตท.หนองมน ตรงตามความต้องการ PR2500062080005 2/8/2019

2073 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถตู้ปรับอากาศ  ทะเบียน นง-
5599 ชลบุรี

14,489.98 14,489.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062080001 2/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2074 จ้างจัดท าหนังสือบูรพาเวชสาร 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062080003 2/8/2019

2075 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการจัดสอบ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062080002 2/8/2019

2076 ค่าของรางวัลในการปรกวดห้องพัก ส าหรับจัดโครงการ 
''หอพักน่าอยู่ (Big Cleaning Day) ประจ าปี ๒๕๖๒''

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062080029 7/8/2019

2077 ค่าต้นไม้ตกแต่งสถานท่ี ส าหรับจัดโครงการ ''หอพักน่า
อยู่ (Big Cleaning Day) ประจ าปี ๒๕๖๒''

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านศิลารุ่งเรือง ร้านศิลารุ่งเรือง

ตรงตามความต้องการ PR2500062080038 7/8/2019

2078 ค่าป้าย ส าหรับจัดโครงการ ''หอพักน่าอยู่ (Big 
Cleaning Day) ประจ าปี ๒๕๖๒''

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ตรงตามความต้องการ PR2500062080036 7/8/2019

2079 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมบ ารุงรักษา จ านวน 8 รายการ 28,924.24 28,924.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500062080003 7/8/2019

2080 ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี ส าหรับจัดโครงการ ''
หอพักน่าอยู่ (Big Cleaning Day) ประจ าปี ๒๕๖๒''

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านศิลารุ่งเรือง ร้านศิลารุ่งเรือง

ตรงตามความต้องการ PR2500062080039 7/8/2019

2081 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 11 รายการ

36,733.10 36,733.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500062080004 7/8/2019

2082 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับจัดโครงการ ''หอพักน่าอยู่ (Big 
Cleaning Day) ประจ าปี ๒๕๖๒''

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)

ตรงตามความต้องการ PR2500062080040 7/8/2019

2083 ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และส่ือวีดีโอ ส าหรับจัด
โครงการ ''พัฒนาศักยภาพกลุ่มตัวแทนนิสิต
แพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒''

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ตรงตามความต้องการ PR2500062080045 8/8/2019

2084 ค่าจ้างถ่ายเอกสารสี - ขาวด า 43,247.60 43,247.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062080053 8/8/2019

2085 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดโครงการ ''พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มตัวแทนนิสิตแพทยศาสตร์ ประจ าปีการสึกษา 
๒๕๖๒''

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ใบส าคัญค้างจ่าย ตรงตามความต้องการ PR2500062080044 8/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2086 ค่าเช่าชุดแสดง ส าหรับจัดโครงการ ''พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มตัวแทนนิสิตแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒''

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมัดหม่ีเมคอัพ ร้านมัดหม่ีเมคอัพ

ตรงตามความต้องการ PR2500062080046 8/8/2019

2087 ค่าเช่าระบบไฟแสงสีและเคร่ืองเสียง ส าหรับจัดโครงการ
 ''พัฒนาศักยภาพกลุ่มตัวแทนนิสิตแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีการสึกษา ๒๕๖๒''

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายมานิตย์ สุภาแก้ว นายมานิตย์ สุภาแก้ว

ตรงตามความต้องการ PR2500062080042 8/8/2019

2088 จัดซ้ือน้ าถัง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมวีเจ ร้านน้ าด่ืมวีเจ ตรงตามความต้องการ PR2500062080055 8/8/2019

2089 สอบเทียบ Calibration  เคร่ืองมือแพทย์ จ านวน 49 
เคร่ือง

79,501.00 79,501.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500062080005 8/8/2019

2090 จัดซ้ือรถเข็น 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ ตรงตามความต้องการ PR2500062080057 8/8/2019

2091 จ้างจัดท าตรายาง 4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค ตรงตามความต้องการ PR2500062080052 8/8/2019

2092 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา จ านวน 5 รายการ 15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500062080008 8/8/2019

2093 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบ ารุงรักษา จ านวน 20  
รายการ

23,480.00 23,480.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ตรงตามความต้องการ PO2500062080007 8/8/2019

2094 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบ ารุงรักษา เคร่ืองปรับอากาศ
 จ านวน 12 รายการ

11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500062080006 8/8/2019

2095 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบ ารุงรักษางานไฟฟ้า จ านวน
 6 รายการ

8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062080034 8/8/2019

2096 จัดซ้ือปล๊ักไฟ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ ตรงตามความต้องการ PR2500062080056 8/8/2019

2097 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 9000 Btu 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062080060 9/8/2019

2098 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
 จ านวน 10 รายการ

6,414.65 6,414.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062080062 9/8/2019

2099 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบ ารุงรักษา จ านวน 12 
รายการ

6,157.85 6,157.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062080061 9/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2100 ซ้ือน้ าด่ืม BUH จ านวน 600 แพค 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดร้ิงค์ ซัพพลายเออร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ไอดร้ิงค์ ซัพพลายเออร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500062080009 9/8/2019

2101 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบ ารุงรักษา เคร่ืองปรับอากาศ
 จ านวน 5 รายการ

1,267.95 1,267.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062080087 13/8/2019

2102 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบ ารุงรักษา จ านวน 4 รายการ 7,020.00 7,020.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062080091 13/8/2019

2103 จ้างจัดท าเล่มวารสาร/ซ่อมหนังสือช ารุด ภายใน
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

5,750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062080094 14/8/2019

2104 ซ้ือสาย Spo2 Sensor for Edan 3 m. จ านวน 1 สาย 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062080093 14/8/2019

2105 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 3 เล่ม 2,416.00 2,416.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062080095 14/8/2019

2106 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จ านวน 500 รีม 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500062080010 15/8/2019

2107 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 800 VA จ านวน 3 เคร่ือง 7,050.00 7,050.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง ตรงตามความต้องการ PR2500062080100 15/8/2019

2108 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ บ ารุงรักษา จ านวน 4 รายการ 4,788.25 4,788.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062080097 15/8/2019

2109 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สี จ านวน 36 รีม 6,163.20 6,163.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062080098 15/8/2019

2110 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ CE285A จ านวน 24 ตลับ 64,320.00 64,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500062080011 16/8/2019

2111 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม สีเขียวเข้ม 
จ านวน 30 รีม

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062080103 16/8/2019

2112 ค่าของท่ีระลึกแขกร่วมงานและผู้บริจาค ส าหรับจัด
โครงการวันคล้ายวันสถาปนา ''ครบรอบ ๑๗ ปี คณะ
แพทยศาสตร์'' ๓๕ ปี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ.๒๕๖๒

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยพิชญ์ แสงสีทอง/นางปรีดา วินัยพานิชนางสาวปริยพิชญ์ แสงสีทอง/นางปรีดา วินัยพานิชตรงตามความต้องการ PR2500062080124 19/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2113 ค่าวัสดุตกแต่งสถานท่ี ส าหรับจัดโครงการวันคล้ายวัน
สถาปนา ''ครบรอบ ๑๗ ปี คณะแพทยศาสตร์'' ๓๕ ปี 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๒

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BP Design ร้าน BP Design ตรงตามความต้องการ PR2500062080123 19/8/2019

2114 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์/ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
ส าหรับจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนา ''ครบรอบ ๑๗ 
ปี คณะแพทยศาสตร์'' ๓๕ ปี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ.๒๕๖๒

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณ บางแสนควอร์ด ร้าน ณ บางแสนควอร์ด ตรงตามความต้องการ PR2500062080121 19/8/2019

2115 จัดซ้ือหนังสือทางการแพทย์ ส าหรับห้องสมุด 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062080110 19/8/2019

2116 ค่าเช่าชุด/ท าผม ส าหรับการแสดง โครงการวันคล้ายวัน
สถาปนา ''ครบรอบ ๑๗ ปี คณะแพทยศาสตร์'' ๓๕ ปี 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๒

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริวัฒน์ บุญธรรมมา นายปริวัฒน์ บุญธรรมมา ตรงตามความต้องการ PR2500062080122 19/8/2019

2117 จัดซ้ือหนังสือ ส าหรับห้องสมุด 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062080116 19/8/2019

2118 ค่าเคร่ืองไทยธรรมและสังฆทาน ส าหรับจัดโครงการวัน
คล้ายวันสถาปนา ''ครบรอบ ๑๗ ปี คณะแพทยศาสตร์''
 ๓๕ ปี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๒

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญธรรมสังฆภัณฑ์ ร้านเจริญธรรมสังฆภัณฑ์ ตรงตามความต้องการ PR2500062080119 19/8/2019

2119 ค่าของรางวัล  ส าหรับจัดโครงการ ''ไหว้ครูคณะ
แพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒''

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โรบินสัน จ ากัด (มหาชน)

ตรงตามความต้องการ PR2500062080125 20/8/2019

2120 ค่าจัดพานดอกไม้โต๊ะหมู่บูชาและพวงมาลัยไหว้ครู  
ส าหรับจัดโครงการ ''ไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒''

7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ คึมยะราช นายชาญวิทย์ คึมยะราช ตรงตามความต้องการ PR2500062080127 20/8/2019

2121 ค่าจัดพานดอกไม้ไหว้ครู  ส าหรับจัดโครงการ ''ไหว้ครู
คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒''

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล ตรงตามความต้องการ PR2500062080129 20/8/2019

2122 ค่าถ่ายเอกสารและเอกสารลงทะเบียน/ประเมินผลใน
การจัดโครงการ  ''กีฬาสานสัมพันธ์หกเกลียวเกมส์ คร้ัง
ท่ี ๗''

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062080133 20/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2123 ค่าถ้วยรางวัลในการจัดโครงการ  ''กีฬาสานสัมพันธ์หก
เกลียวเกมส์ คร้ังท่ี ๗''

4,480.00 4,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีสเทิร์นโทรฟ่ี ร้านอีสเทิร์นโทรฟ่ี ตรงตามความต้องการ PR2500062080132 20/8/2019

2124 จ้างจัดท าโล่รางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่น 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีสเทิร์นโทรฟ่ี ร้านอีสเทิร์นโทรฟ่ี ตรงตามความต้องการ PR2500062080140 20/8/2019

2125 ค่าวัสดุส าหรับการจัดกิจกรรมและประเมินผล โครงการ
ประกวดงานเขียนเร่ืองเล่า ''พลังคความร่วมมือ ก้าวสู่
อนาคตท่ีม่ันคง''

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062080145 20/8/2019

2126 ค่าวัสดุส าหรับการจัดกิจกรรมและประเมินผล โครงการ
ประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการด าเนินงานท่ี
เป็นเลิศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062080143 20/8/2019

2127 ค่าวัสดุอุปกรณ์  ส าหรับจัดโครงการ ''ไหว้ครูคณะ
แพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒''

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย) จ ากัด บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย) จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062080126 20/8/2019

2128 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ  ''กีฬาสานสัมพันธ์หก
เกลียวเกมส์ คร้ังท่ี ๗''

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านไร่ไชโยสปอร์ตคลับ จ ากัดบริษัท บ้านไร่ไชโยสปอร์ตคลับ จ ากัดตรงตามความต้องการ PR2500062080131 20/8/2019

2129 ค่าป้ายส าหรับจัดโครงการ ''ไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒''

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ตรงตามความต้องการ PR2500062080130 20/8/2019

2130 จัดซ้ือหนังสือทางการแพทย์ ส าหรับห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์

4,185.00 4,185.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรงตามความต้องการ PR2500062080152 21/8/2019

2131 จ้างเปล่ียนคอมเพรสเซอร์และเปล่ียนมอเตอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ 550101401000229

12,947.00 12,947.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500062080014 21/8/2019

2132 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ CE278A จ านวน 24 ตลับ 73,440.00 73,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500062080012 21/8/2019

2133 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
 จ านวน 3 รายการ

4,483.30 4,483.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062080158 21/8/2019

2134 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 11  รายการ 32,172.00 32,172.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ ตรงตามความต้องการ PO2500062080013 21/8/2019

2135 จ้างเปล่ียนประตูห้องอาบน้ าช ารุดภายในห้อง W415 
หอพักนิสิตแพทย์หญิง จ านวน 1 งาน

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ตรงตามความต้องการ PR2500062080157 21/8/2019

2136 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ CF283A จ านวน 24 ตลับ 62,160.00 62,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500062080015 22/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2137 จัดซ้ือหนังสือทางการแพทย์ ส าหรับห้องสมุด 21,349.50 21,349.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรงตามความต้องการ PR2500062080167 26/8/2019

2138 จัดซ้ือหนังสือทางการแพทย์ ส าหรับห้องสมุด 48,764.50 48,764.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรงตามความต้องการ PR2500062080168 26/8/2019

2139 ค่าจ้างจัดนิทรรศการ ส าหรับจัดโครงการการประชุม
วิชาการระดับชาติ ''วิชาการแพทย์บูรพา'' คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คร้ังท่ี ๖ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๒

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ตรงตามความต้องการ PR2500062080197 27/8/2019

2140 จัดซ้ือรถเข็น ส าหรับงานแพทยศาสตร์ศึกษา 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ ตรงตามความต้องการ PR2500062080188 27/8/2019

2141 ค่าตกแต่งสถานท่ี ส าหรับจัดโครงการการประชุม
วิชาการระดับชาติ ''วิชาการแพทย์บูรพา'' คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คร้ังท่ี ๖ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๒

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ตรงตามความต้องการ PR2500062080198 27/8/2019

2142 ค่าท าโปสเตอร์น าเสนอผลงาน ส าหรับจัดโครงการการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ''วิชาการแพทย์บูรพา'' คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คร้ังท่ี ๖ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๒

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ตรงตามความต้องการ PR2500062080199 27/8/2019

2143 ค่าวัสดุ ส าหรับจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ
 ''วิชาการแพทย์บูรพา'' คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา คร้ังท่ี ๖ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒

49,200.00 49,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดินสอ 26 ร้านบ้านดินสอ 26 ตรงตามความต้องการ PR2500062080196 27/8/2019

2144 เปล่ียนไดชาร์ทรถซูซูกิ ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ ตรงตามความต้องการ PR2500062080192 27/8/2019

2145 จัดซ้ือรถเข็น ส าหรับงานแพทยศาสตร์ศึกษา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ ตรงตามความต้องการ PR2500062080186 27/8/2019

2146 จัดซ้ือเก้าอ้ี 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062080187 27/8/2019

2147 จ้างจัดท าป้ายพลาสวูดติดสติกเกอร์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ตรงตามความต้องการ PR2500062080189 27/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2148 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถซูซูกิ ประจ าคณะ
แพทยศาสตร์

10,170.00 10,170.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปรีชา อู่ปรีชา ตรงตามความต้องการ PR2500062080193 27/8/2019

2149 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถบัส ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 6,066.90 6,066.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062080195 27/8/2019

2150 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถบัส ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 36,100.00 36,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ  จันททิมโอภาส นายวรวุฒิ  จันททิมโอภาส ตรงตามความต้องการ PR2500062080194 27/8/2019

2151 ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ตรงตามความต้องการ PR2500062080221 29/8/2019

2152 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสาร 224.00 224.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080023 6/8/2019

2153 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080027 7/8/2019

2154 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080025 7/8/2019

2155 ขออนุมัติเสนอจ้างตรวจเช็คระยะเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 5,531.90 5,531.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080034 8/8/2019

2156 ขออนุมัติเสนอจ้างเปล่ียนยางรถยนต์ 37,688.00 37,688.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080033 8/8/2019

2157 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารและตลับหมึกโทน
เนอร์

6,843.01 6,843.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080035 8/8/2019

2158 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์ 2,640.00 2,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080051 17/8/2019

2159 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานนิพนธ์ 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080050 17/8/2019

2160 ขออนุมัติเสนอจ้างท าโล่รางวัล 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080059 22/8/2019

2161 ขออนุมัติเสนอจ้างท าเกียรติบัตรพร้อมซอง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท์  แม้นเผือก นายชญานนท์  แม้นเผือก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080058 22/8/2019

2162 ขออนุมัติเสนอจ้างท าป้าวไวนิล 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา น.ส.ทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080060 22/8/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2163 ขออนุมัติเสนอจ้างพิมพ์ใบประกาศ 162.00 162.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์ ร้านต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080062 22/8/2019

2164 ขออนุมัติเสนอซ้ือพวงมาลัยดอกไม้ 100 พวง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080057 22/8/2019

2165 ขออนุมัติเสนอซ้ือดอกไม้ธูปเทียน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080063 22/8/2019

2166 ขออนุมัติเสนอซ้ือกรอบใส่เกียรติบัตร 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรี.บี.ที ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ทรี.บี.ที ซัพพลาย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080061 22/8/2019

2167 ขออนุมัติเสนอจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080071 24/8/2019

2168 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสาร 96.00 96.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์ ร้านต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080075 26/8/2019

2169 ขออนุมัติเสนอซ้ือไมโลและคอฟฟ่ีเมต 957.00 957.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080077 27/8/2019

2170 ขออนุมัติเสนอซ้ือตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080086 29/8/2019

2171 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์ 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062080091 31/8/2019

2172 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในห้องเรียน
และห้องประชุม จ านวน 3 รายการ

1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จ้าวประจ าอิเล็กทรอนิกส์ บจก.จ้าวประจ าอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070013 1/8/2562

2173 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 
3720 จบ

14,195.00 14,195.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070044 1/8/2562

2174 เช่าชุดเคร่ืองเสียง ส าหรับใช้ในการจัดโครงการเปิดบ้าน
เฟรชช่ีสู่โลกกิจกรรม 2019

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ ทับทอง นายอภิพันธ์ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070055 1/8/2562

2175 วัสดุส าหรับซ่อมแซมอาคารและสถานท่ีต่างๆ ท่ีช ารุด 
จ านวน 4 รายการ

2,992.00 2,992.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070066 1/8/2562

2176 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้กับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062060039 1/8/2562

2177 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 17 รายการ 13,083.96 13,083.96 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070078 1/8/2562

หนา้ 202



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2178 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จ านวน 200 
รีม

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070068 2/8/2562

2179 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 7 เคร่ือง 40,600.00 40,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070065 2/8/2562

2180 จัดซ้ือถ่านอัลคาไลน์ AA ,ถ่านอัลคาไลน์ AA A และ
ถ่านอัลคาไลน์ 9V

8,520.00 8,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070063 2/8/2562

2181 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP 125A จ านวน 3 กล่อง 
ส าหรับใช้งานในห้องธุรการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070015 2/8/2562

2182 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP 350A , HP 351A , HP 
352A , HP 353A ส าหรับใช้งานในหน่วยวิเคราะห์
นโยบายและแผน

9,380.00 9,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอโซเทคคอมแคร์ หจก. ไอโซเทคคอมแคร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070021 2/8/2562

2183 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Laser HP CE285A จ านวน 9 
กล่อง และ หมึกเคร่ืองพิมพ์ Laser HP CB505A 
จ านวน 3 กล่อง

32,550.00 32,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070070 2/8/2562

2184 จัดซ้ือหลอดไฟและสตาร์ตเตอร์ เพ่ือใช้ส าหรับเปล่ียน
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด ณ อาคารเสนาะ อูนากูล 3 ช้ัน 
12 ห้อง 6

185.00 185.00 เฉพาะเจาะจง พลอยแสง พลอยแสง มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070023 2/8/2562

2185 จัดซ้ือเทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 24 มม. 
จ านวน 2 กล่อง

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070069 2/8/2562

2186 จ้างท าป้ายไวนิล ส าหรับต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่
 จ านวน 7 ป้าย

5,285.00 5,285.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070009 2/8/2562

2187 จ้างท าป้ายไวนิล ส าหรับใช้ในการจัดโครงการเปิดบ้าน
เฟรชช่ีสู่โลกกิจกรรม 2019

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอปร๊ินท์ ร้าน ไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070054 2/8/2562

2188 จ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือแสดงความยินดี และต้อนรับนิสิต
ใหม่ จ านวน 2 ป้าย

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062060034 2/8/2562

2189 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร และถุงด าอเนกประสงค์ ส าหรับ
ใช้ในการจัดโครงการเปิดบ้านเฟรชช่ีสู่โลกกิจกรรม 2019

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โฆษิตวิทยา ร้าน โฆษิตวิทยา มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070056 2/8/2562

2190 ซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 15 เคร่ือง 14,850.00 14,850.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070064 2/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2191 ร่วมลงนามถวายพระพร เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงสวรรค์ หนังสือพิมพ์เสียงสวรรค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062060070 2/8/2562

2192 ลงนามถวายพระพรเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เหลืองจันท์นิวส์ หนังสือพิมพ์เหลืองจันท์นิวส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070003 2/8/2562

2193 วัสดุส านักงาน จ านวน 28 รายการ ส าหรับใช้งานใน
หน่วยการเงินและพัสดุ งานแผนและทรัพย์สิน

21,441.00 21,441.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070067 2/8/2562

2194 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ ส าหรับใช้ในงาน
บริการวิชาการและงานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยา
เขตจันทบุรี

11,768.00 11,768.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070062 2/8/2562

2195 วัสดุส านักงาน จ านวน 40 รายการ ส าหรับใช้งานใน
ห้องธุรการและห้องวิชาการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

57,997.00 57,997.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070018 2/8/2562

2196 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จ านวน 200 รีม 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070012 2/8/2562

2197 จัดซ้ือผ้าเวสลุค ส าหรับใช้ในงานประชุมและงานพิธีการ
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 11 ม้วน

36,300.00 36,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วาย ที เค ร้าน วาย ที เค มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080008 5/8/2562

2198 จัดซ้ือธงวปร. 60x90 ซม. จ านวน 100 ผืน , ธงชาติ 
60x90 ซม. จ านวน 100 ผืน และธงชาติ 100x150 ซม.
 จ านวน 10 ผืน

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080012 6/8/2562

2199 จัดซ้ือสายสะพาย ส าหรับใช้ในโครงการ Party Night 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอเมด ไอเมด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080011 6/8/2562

2200 จัดซ้ือหมึกพิมพ์สีด า Laser Toner HP CE285A 
จ านวน 1 กล่อง ส าหรับใช้ในงานบริการวิชาการและ
กิจการนิสิต

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080015 6/8/2562

2201 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP 128A  (หมึกสี) จ านวน 4 
กล่อง ส าหรับใช้พิมพ์เอกสารภายในฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

10,220.00 10,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอโซเทคคอมแคร์ หจก. ไอโซเทคคอมแคร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080018 6/8/2562

2202 เช่าชุดเคร่ืองเสียง ส าหรับใช้ในโครงการ Party Night 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ ทับทอง นายอภิพันธ์ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080009 6/8/2562

หนา้ 204



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2203 จ้างท าป้ายไวนิล ส าหรับใช้ในโครงการ Party Night 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080010 6/8/2562

2204 จ้างท าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
พร้อมกรอบส าเร็จสีเหลืองทอง ขนาด 2.85 x 1.9 เมตร

9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080013 6/8/2562

2205 ล้างเคร่ืองปรับอากาศประจ าอาคารท่ีพักบุคลากร ขนาด
 25,000 บีทียู จ านวน 10 เคร่ือง และอาคารท่ีพักช้ัน
เดียวโซนบี ขนาด 12,664 บีทียู จ านวน 36 เคร่ือง

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080014 6/8/2562

2206 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
3,300 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับใช้ใน
ห้องเรียนอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080019 6/8/2562

2207 จัดซ้ือข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เน่ืองในการ
จัดกิจกรรมโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ณ สนามหน้า
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ค่าย
ตากสิน)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านิมินิมาร์ท ร้านป้านิมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080038 8/8/2562

2208 จัดซ้ือข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เน่ืองในการ
จัดกิจกรรมโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมือง
จันทบุรี

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านิมินิมาร์ท ร้านป้านิมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080039 8/8/2562

2209 วัสดุส าหรับซ่อมแซมสุขภัณฑ์และอาคารสถานท่ีต่างๆท่ี
ช ารุด จ านวน 22 รายการ

39,596.00 39,596.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070072 8/8/2562

2210 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับ - ส่ง บุคลากรห้องสมุดเข้า
ร่วมประชุมคณะท างานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ วันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080035 8/8/2562

หนา้ 205



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2211 จัดซ้ือสต๊ิกเกอร์ฝ้าขาวขุ่นติดกระจกห้องเรียน L106D 
อาคารเรียนรวม

3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีพลาสติก ร้านปราณีพลาสติก มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070014 8/8/2562

2212 ตรวจเช็คเปล่ียน Main Breaker ขนาด 800 A/h 400v
 3p ตู้ MDB อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PO0208062090008 4/9/2562

2213 จ้างท าพานบายศรี ส าหรับใช้ในโครงการพิธีลอยเทียน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดอกไม้เจ๊อ้อย ตลาดซุ้ย ร้าน ดอกไม้เจ๊อ้อย ตลาดซุ้ย มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070057 13/8/2562

2214 จัดซ้ือเทียนและแก้วพลาสติก ส าหรับใช้ในโครงการพิธี
ลอยเทียน

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ตลาด 1000 ป ร้าน ตลาด 1000 ป 

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070058 13/8/2562

2215 ขออนุมัติซ้ือพรมปูพ้ืน จ านวน 1 รายการ ส าหรับปูพ้ืน
ห้องท างานรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ช้ัน 6 
อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรดักส์ บจก.โฮมโปรดักส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080055 15/8/2562

2216 จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 และรัชกาลท่ี 10 ,พระบรม
ฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลท่ี 9

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญชัย ร้านชาญชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080058 19/8/2562

2217 จัดซ้ือวัสดุประกอบพิธีไหว้สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจ า
มหาวิทยาลัย ในพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080067 19/8/2562

2218 จ้างเหมาเช่ือมต่อสัญญาณ GPS ติดตามรถยนต์ทะเบียน
 นข 1987 จบ , นข 2768 จบ , 40-0229 จบ

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คอนเน็คจีพีเอส บจก.คอนเน็คจีพีเอส มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080060 19/8/2562

2219 วัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการจับเถาว์ 2,460.00 2,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนอกาลิโก , ร้านเจ๊อ้อยสังฆภัณฑ์ ร้านนอกาลิโก , ร้านเจ๊อ้อยสังฆภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080056 19/8/2562

2220 ซ่อมแซมลู่ว่ิงไฟฟ้า (มบ.จบ.601100903000003) 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฟิตเทค ร้าน ฟิตเทค มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080059 19/8/2562

2221 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศอาคารศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 12 เคร่ือง

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080068 19/8/2562

2222 ร้ือบล็อกคอนกรีต เสริมทรายหยาบและปูกลับอาคาร
เรียนรวมและอาคาร 100 ปีฯ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา  วัฒนะประดิษฐ์ นางสาวกฤษณา  วัฒนะประดิษฐ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PO0208062090007 4/9/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2223 ซ่อมแซมชุดท าความร้อนเคร่ืองพิมพ์ของหน่วยการเงิน
และพัสดุ (มบ.จบ.571500201000015)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080062 19/8/2562

2224 จัดซ้ือกล่องเคร่ืองมือช่างพร้อมชุดเคร่ืองมือช่าง 4 กล่อง 6,360.00 6,360.00 เฉพาะเจาะจง ไทวัสดุ ไทวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080082 21/8/2562

2225 จัดซ้ือแผงก้ันเหล็ก , กรวยจราจร และแผงก้ันจราจร 37,440.00 37,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080080 21/8/2562

2226 จ้างท าป้ายไวนิล ส าหรับใช้ในการจัดโครงการพิธีไหว้ครู
 ประจ าปีการศึกษา 2562

1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070059 21/8/2562

2227 ซ่อมแซมเคร่ืองโทรสารห้องธุรการ 3,650.00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลส์แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลส์แอนด์เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080083 21/8/2562

2228 ช้ันส าหรับวางของในห้องน้ า และรางล้ินชัก 4,830.00 4,830.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรดักส์ บจก.โฮมโปรดักส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080081 21/8/2562

2229 ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ มบ.จบ.
5415002010030

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080077 21/8/2562

2230 จ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศจากโซน L ห้องสมุดช้ัน 1 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศไปติดต้ังห้อง L106e 
อาคารเรียนรวม

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080079 21/8/2562

2231 จ้างเหมาติดต้ังแผงไฟ LED 400 W จ านวน 6 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ บริเวณสระว่ายน้ า

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช สวัสดีมงคล นายสมเดช สวัสดีมงคล มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080084 23/8/2562

2232 ซ่อมแซมเคร่ืองวัดความดันโลหิตประจ าห้องพยาบาล 
จ านวน 1 เคร่ือง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัชชัยเภสัช ร้านชัชชัยเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080086 23/8/2562

2233  เปล่ียนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40-0229 จบ 
จ านวน 2 เส้น

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080096 26/8/2562

2234 จัดซ้ือขาต้ังธง จ านวน 12 อัน 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080100 26/8/2562

2235 จ้างท าช่อดอกไม้สดและป้ายไวนิลส าหรับใช้ในการจัด
โครงการ Freshmen Night

6,550.00 6,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าอ้อยดอกไม้สด ร้านป้าอ้อยดอกไม้สด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080106 26/8/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

2236 จ้างท าตรายาง จ านวน 26 อัน ส าหรับใช้ในห้องการเงิน
และพัสดุ และห้องธุรการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตรายางพวงพิศ ร้านตรายางพวงพิศ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080098 26/8/2562

2237 จ้างเหมาซักชุดเคร่ืองนอนห้องพักรับรองแขก อาคารท่ี
พักบุคลากร ช้ัน 8 และบ้านพักรับรอง จ านวน 115 ชุด

6,325.00 6,325.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นวนันท์ สุทธิพร น.ส.นวนันท์ สุทธิพร มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080101 26/8/2562

2238 ซ้ือสายสะพายและมงกุฎ ส าหรับใช้ในการจัดโครงการ
ประกวด Buu Freshman Boy and Girl 2019

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมะลิ ร้านมะลิ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062070060 26/8/2562

2239 พรมอัดเรียบ ส าหรับใช้ในการจัดโครงการ Freshmen 
Night 2019

3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีบี ออร์กาไนเซอร์
จ ากัด

บริษัท ซีบี ออร์กาไนเซอร์
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080104 26/8/2562

2240 เปล่ียนแบตเตอร่ีแห้งเคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉินอาคารท่ีพัก
บุคลากร จ านวน 24 หม้อ

16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยไดนาโม ร้านน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080097 26/8/2562

2241 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในอาคารท่ีพักบุคลากร ช้ัน
 8 และบ้านพักวิลล่า

9,920.00 9,920.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080108 27/8/2562

2242 ซ้ือ SSD 120GB SATA3 เพ่ือใช้ส าหรับซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 
รายการ

10,320.00 10,320.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080111 27/8/2562

2243 ซ่อมแซมห้อง S111 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์

32,550.00 32,550.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ประกอบทรัพย์ นายบุญส่ง ประกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PR0208062080117 28/8/2562

2244 จ้างติดฟิล์มห้องเรียน อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ จ านวน 3,000 ตารางฟุต

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PO0208062090009 4/9/2562

2245 ซ่อมแซมกระจกหน้าต่าง , เปล่ียนบานเกล็ด และซ่อม
ขอบประตูห้องน้ า อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ , อาคารเรียนรวม และอาคารหอพักนิสิต

51,800.00 51,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ า PO0208062090010 4/9/2562
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