
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 จ้างซ่อมรถอีแต๋นหมายเลข4 เน่ืองจากยางแตกขณะ
ปฏิบัติงาน

428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062090003 2/9/2562

2 จัดจ้างซ่อมฝ้าเพดานห้องศูนย์ออกก าลังกาย อาคาร50ปี 8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PR0206062090016 2/9/2562

3 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการท าหมันสุนัขจรจัดภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา ราคา PR0206062090005 2/9/2562

4 ขอจ้างซ่อมรถอีแต๋น หมายเลข1 เน่ืองจากรถยางแตก
ตรงหัวจุก

695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062090004 2/9/2562

5 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมห้องน้ า อาคารหอประชุม
ธ ารงฯ และอาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะฯ

684.80 684.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062090017 2/9/2562

6 จ้างซ่อมระบบสายสัญญาณกล้องวงจรปิดและซ่อม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์

40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PO0206062090001 3/9/2562

7 ขอจ้างซ่อมแซมอาคารโภชนาคารและห้องอาหาร 
เน่ืองจากมีสภาพทรุดโทรมช ารุด

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PO0206062090009 9/9/2562

8 ขอจ้างซ่อมตัดต่อเมนประปาเข้ามิเตอร์โรงสูบน้ า3 
เน่ืองจากเร่ิมผุร่อน

29,140.00 29,140.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักด์ิ  โฉมจังหวัด นายวีระศักด์ิ  โฉมจังหวัด ราคา PO0206062090010 11/9/2562

9 ขอจ้างซ่อมป๊ัมน้ าโรงสูบน้ า๑ เน่ืองจากมอเตอร์ป๊ัมน้ า
ตัวท่ี๒ช ารุด

18,550.00 18,550.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PO0206062090011 11/9/2562

10 จ้างซ่อมรถทะเบียน นค-๗๒๐๘ ชลบุรี เน่ืองจากเปล่ียน
น้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ และเปล่ียนน็อตล้อหน้าซ้าย 
หลังซ้าย

2,765.42 2,765.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206062090113 11/9/2562

11 ขอซ่อมรถทะเบียน ขจ-๙๘๕๗ ชลบุรี เน่ืองจากระบบ
เกียร์ไม่ท างาน

11,783.91 11,783.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคา PO0206062090012 11/9/2562

12 ขอซ่อมรถสวัสดิการ ๕ เน่ืองจากยางแตกขณะปฏิบัติงาน 428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062090120 12/9/2562

13 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี เน่ืองจาก
ขณะปฏิบัติงานโดนก้อนหินดีดใส่ไฟตัดหมอก

6,505.60 6,505.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206062090155 13/9/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
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14 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0698 ชลบุรี เน่ืองจาก
น้ ายาแอร์ร่ัว และพัดลมคอล์ยร้อนไม่ท างาน

13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด ราคา PO0206062090013 16/9/2562

15 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน กร-6153 ชลบุรี เน่ืองจากเช็ค
ระยะ 350,000 กิโลเมตร

7,879.62 7,879.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PR0206062090179 16/9/2562

16 ขอซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลท่ี ๑๐ คู่ราชินีรัชกาล
ท่ี ๑๐ เพ่ือติดต้ัง ณ ห้องอธิการบดี

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพาร์ททามจตุจักร ชลบุรี ใบส าคัญค้างจ่าย ราคา PR0206062090182 16/9/2562

17 ขอจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ต-2236 ชลบุรี เน่ืองจากยาง
แตกขณะปฏิบัติงาน

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062090166 16/9/2562

18 ขอซ่อมรถตู้ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี เน่ืองจากไฟรูป
เคร่ืองยนต์โชว์หน้าปัดรถ

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206062090193 18/9/2562

19 ขอล้างเคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน ๙ ส านักงานอธิการบดี 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206062090217 20/9/2562

20 ขอซ่อมรถทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี เน่ืองจากเช็คระยะ
 440,000 กิโลเมตร

8,472.26 8,472.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206062090235 23/9/2562

21 ขอซ่อมรถทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี เน่ืองจากเช็คระยะ
 290,000 กิโลเมตร

7,715.24 7,715.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด ราคา PR0206062090236 23/9/2562

22 ขอซ้ือพัดลมเพดานและพัดลมโคจร ส าหรับติดต้ัง
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด ณ อาคารโภชนาคาร

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคา PR0206062090248 24/9/2562

23 ขอจ้างซ่อมรถทะเบียน 40-0964 ชลบุรี เน่ืองจากยาง
แตกจึงต้องสลับใช้ยางอะไหล่แทน

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง P.S. ออย ใบส าคัญค้างจ่าย ราคา PR0206062090309 30/9/2562

24 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

6,731.26 6,731.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062090003 3/9/2019

25 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลข 
ทะเบียน นข 3484 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 
600300101000001

6,630.79 6,630.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062090002 3/9/2019

26 ขออนุมัติจ้างและขอเบิกเงินค่าจ้างเก็บขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือนกรกฎาคม -กันยายน พ.ศ. 2562

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลต าบลวัฒนานคร ส านักงานเทศบาลต าบลวัฒนานคร บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062090005 4/9/2019

27 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้ามีคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062090019 9/9/2019
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28 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนาม(ยาน๊อกหนอน) 1,177.00 1,177.00 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062090023 11/9/2019

29 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0001/48 และ 
5401014010237

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062090024 11/9/2019

30 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุท่ีใช้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

1,132.55 1,132.55 เฉพาะเจาะจง ร้านบี.พี.เพ่ือนนักเรียน 
ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า

ร้านบี.พี.เพ่ือนนักเรียน 
ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า

สินค้ามีคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062090025 11/9/2019

31 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการตรวจสภาพ
รถใช้แก๊ส LPG ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกรมการขนส่ง
ทางบก

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ทเทค จ ากัด(สาขา) บริษัท สมาร์ทเทค จ ากัด(สาขา) บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062090022 11/9/2019

32 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซักผ้าม้วนส าหรับตก
แต่งงานภาคสนาม จ านวน 1 ม้วน

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริรักษณ์ ศราวุธ นางศิริรักษณ์ ศราวุธ บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062090028 16/9/2019

33 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลส าหรับ
งานประชาสัมพันธ์

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062090031 16/9/2019

34 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดท าตรายาง จ านวน 6
 รายการ

2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062090030 16/9/2019

35 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุงานภาคสนาม 997.24 997.24 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062090032 16/9/2019

36 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืมถัง จ านวน 13 ถัง 208.00 208.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธ์ศรี นายสมชาติ โพธ์ศรี สินค้ามีคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062090029 16/9/2019

37 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนามเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

205.00 205.00 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062090040 19/9/2019

38 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมตู้ควบคุม
พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า

34,626.17 34,626.17 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี แอนด์ วี อินเตอร์
ซิต้ี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี แอนด์ วี อินเตอร์
ซิต้ี

บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062090035 19/9/2019

39 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมป๊ัมน้ า จ านวน 
2 เคร่ือง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ลิตไดนาโม ลิตไดนาโม บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062090039 19/9/2019

40 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าสายพานแอร์ รถบัส 
หมายเลขทะเบียน 40-0520

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร ตลาดสดวัฒนานคร สินค้ามีคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062090038 19/9/2019

41 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุงานประชาสัมพันธ์ 4,210.00 4,210.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอที วัฒนา แอนด์ เซอร์วิส 
(ส านักงานใหญ่)

บจก.ไอที วัฒนา แอนด์ เซอร์วิส 
(ส านักงานใหญ่)

สินค้ามีคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062090036 19/9/2019

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

42 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าป้ายประสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วส าหรับงาน
ประชาสัมพันธ์

15,940.00 15,940.00 เฉพาะเจาะจง แสงงามอิงค์เจ็ทวัฒนานคร แสงงามอิงค์เจ็ทวัฒนานคร สินค้ามีคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062090037 19/9/2019

43 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กค 3602 สระแก้ว

8,002.00 8,002.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062090042 23/9/2019

44 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถยนตื หมายเลขทะเบียน นข 3426 สระแก้ว

8,691.88 8,691.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062090043 23/9/2019

45 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าใบส่ังจ่ายน้ าน้ ามัน 5 เล่ม 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้ามีคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062090044 24/9/2019

46 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส านักงานของกอง
บริหารวิทยาเขตสระแก้ว

13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน สินค้ามีคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062090050 26/9/2019

47 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 
5401014010250,5401014010225,5401014010227
,5401014010241

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062090047 26/9/2019

48 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

3,791.95 3,791.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062090049 26/9/2019

49 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมตู้ท่อระบายน้ า
 ช้ัน 4 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติอุปถัมภ์

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัติ รสแก่น นายไพรัติ รสแก่น บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062090048 26/9/2019

50 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุงซ่อมแซมานภาคสนาม 631.30 631.30 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062090046 26/9/2019

51 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถหกล้อ 
หมายเลขทะเบียน 40-0511 ชลบุรี

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง วัฒนาประดับยนต์ วัฒนาประดับยนต์ บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062090052 27/9/2019

52 ขออนุมัติจ้างตัดแต่งต้นไม้พร้อมขน บริเวณแนวร้ัว
ด้านหลังหอพักเทา-ทอง 1 และแนวร้ัวด้านข้างหอพัก
เทา-ทอง 4

35,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ คลีน
 เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ คลีน
 เซอร์วิส

เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218062090019 10/9/2562

53 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 3

2,332.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218062090023 10/9/2562

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

54 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียม หอพัก
เทา-ทอง 3

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักด์ิ  รัศมี นายเทิดศักด์ิ  รัศมี เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218062090022 10/9/2562

55 ขออนุมัติจัดจ้างท าวารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 
2562)

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์พิชิต                        ราคา
เสนอ 65,000 บาท

โรงพิมพ์พิชิต                  ราคาจ้าง 
65,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062090001 2/9/2562

56 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ (รับ-ส่ง) 
นิสิตเข้าร่วมในโครงการศึกษาดูงานรายวิชา 67249859
 และรายวิชา 67233359  ณ จ.ฉะเชิงเทรา วันท่ี 5 
กันยายน พ.ศ. 2562

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม              ราคา
เสนอ 30,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม              ราคา
จ้าง 30,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062090002 3/9/2562

57 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด อาคาร Business 
Unit ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ คลีน
 เซอร์วิส                     ราคาเสนอ 
9,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ คลีน
 เซอร์วิส                   ราคาจ้าง 
9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062090003 3/9/2562

58 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดท ารูปเล่มรายงาน
และแผ่นซีดี

1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช  แสงพันตา           ราคา
เสนอ 1,780 บาท

นางภาณภัช  แสงพันตา          ราคา
จ้าง 1,780 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 4/9/2562

59 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดท ารูปเล่มรายงาน
และแผ่นซีดี

850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช  แสงพันตา           ราคา
เสนอ 850 บาท

นางภาณภัช  แสงพันตา          ราคา
จ้าง 850 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 4/9/2562

60 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดท ารูปเล่มรายงาน
และแผ่นซีดี

1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช  แสงพันตา           ราคา
เสนอ 1,780 บาท

นางภาณภัช  แสงพันตา          ราคา
จ้าง 1,780 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 4/9/2562

61 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม อบต.หนองบอนแดง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุภรณ์  ไชยรบ      ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวจารุภรณ์  ไชยรบ      ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 4/9/2562

62 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม อบต.หนองบอนแดง 8,780.00 8,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัจนพร  ค าเจริญ    ราคาเสนอ
 8,780 บาท

นางสาววัจนพร  ค าเจริญ    ราคาจ้าง 
8,780 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 4/9/2562

63 ขออนุมัติจ้างถ่ายแบบสอบถาม อบต.หนองบอนแดง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 2,000 บาท

นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 4/9/2562

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

64 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม เทศบาลต าบลหนอง
ซ้ าซาก

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุภรณ์  ไชยรบ      ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวจารุภรณ์  ไชยรบ      ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 4/9/2562

65 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม เทศบาลต าบล
หนองซ้ าซาก

8,780.00 8,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัจนพร  ค าเจริญ    ราคาเสนอ
 8,780 บาท

นางสาววัจนพร  ค าเจริญ    ราคาจ้าง 
8,780 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 4/9/2562

66 ขออนุมัติจ้างถ่ายแบบสอบถาม เทศบาลต าบลหนอง
ซ้ าซาก

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 2,000 บาท

นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 4/9/2562

67 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 4,500 บาท

นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 4,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062090043 9/9/2562

68 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด   
                             ราคาเสนอ 
3,745 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด   
                         ราคาจ้าง 3,745 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062090072 11/9/2562

69 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 400 ชุด เทศบาล
ต าบลบ้านเพ

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 2,000 บาท

นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 11/9/2562

70 ขออนุมัติจ้างแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด เทศบาล
ต าบลบ้านเพ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพันธ์  ผดุงการณ์       ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นายภานุพันธ์  ผดุงการณ์       ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 11/9/2562

71 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม เทศบาลต าบลบ้าน
เพ

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพันธ์  ผดุงการณ์       ราคา
เสนอ 6,500 บาท

นายภานุพันธ์  ผดุงการณ์       ราคา
จ้าง 6,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 11/9/2562

72 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองป๊ัมน้ า 
จ านวน 2 เคร่ือง อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพินนะเค้ิล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด                        ราคาเสนอ 
19,795 บาท

บริษัท ไทยพินนะเค้ิล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด                        ราคาจ้าง 
19,795 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062090004 13/9/2562

73 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม เทศบาลต าบลเสม็ด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์  ทองไชย          ราคา
เสนอ 15,000 บาท

นายประวิทย์  ทองไชย          ราคา
จ้าง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

74 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ท าเล่มรายงาน และ CD 
เทศบาลต าบลเสม็ด

7,080.00 7,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา  แป้นถนอม    ราคา
เสนอ 7,080 บาท

นางสาวปุณิกา  แป้นถนอม    ราคา
จ้าง 7,080 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562

75 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม เทศบาลเมืองหนองปรือ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์  ทองไชย          ราคา
เสนอ 15,000 บาท

นายประวิทย์  ทองไชย          ราคา
จ้าง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562

76 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ท าเล่มรายงาน และ CD 
เทศบาลเมืองหนองปรือ

7,080.00 7,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา  แป้นถนอม    ราคา
เสนอ 7,080 บาท

นางสาวปุณิกา  แป้นถนอม    ราคา
จ้าง 7,080 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562

77 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม เทศบาลต าบลตะเคียน
เต้ีย

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์  ทองไชย          ราคา
เสนอ 15,000 บาท

นายประวิทย์  ทองไชย          ราคา
จ้าง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562

78 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ท าเล่มรายงาน และ CD 
เทศบาลต าบลตะเคียนเต้ีย

7,080.00 7,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา  แป้นถนอม    ราคา
เสนอ 7,080 บาท

นางสาวปุณิกา  แป้นถนอม    ราคา
จ้าง 7,080 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562

79 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม เทศบาลต าบลตะเคียน
เต้ีย

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์  ทองไชย          ราคา
เสนอ 15,000 บาท

นายประวิทย์  ทองไชย          ราคา
จ้าง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562

80 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ท าเล่มรายงาน และ CD 
เทศบาลต าบลตะเคียนเต้ีย

7,080.00 7,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา  แป้นถนอม    ราคา
เสนอ 7,080 บาท

นางสาวปุณิกา  แป้นถนอม    ราคา
จ้าง 7,080 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562

81 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม อบต.เขาไม้แก้ว 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์  ทองไชย          ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นายประวิทย์  ทองไชย          ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562

82 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ท าเล่มรายงาน และ CD    
     อบต.เขาไม้แก้ว

4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา  แป้นถนอม    ราคา
เสนอ 4,350 บาท

นางสาวปุณิกา  แป้นถนอม    ราคา
จ้าง 4,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562

83 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม เทศบาลต าบลบ้านค่าย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์  ทองไชย          ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นายประวิทย์  ทองไชย          ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

84 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ท าเล่มรายงาน และ CD 
เทศบาลต าบลบ้านค่าย

4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา  แป้นถนอม    ราคา
เสนอ 4,350 บาท

นางสาวปุณิกา  แป้นถนอม    ราคา
จ้าง 4,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562

85 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม รวมเทศบาล 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์  ทองไชย          ราคา
เสนอ 90,000 บาท

นายประวิทย์  ทองไชย          ราคา
จ้าง 90,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562

86 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ท าเล่มรายงาน และ CD    
   รวมเทศบาล

40,710.00 40,710.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา  แป้นถนอม    ราคา
เสนอ 40,710 บาท

นางสาวปุณิกา  แป้นถนอม    ราคา
จ้าง 40,710 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562

87 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม เทศบาลต าบลหนองปลา
ไหล

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์  ทองไชย          ราคา
เสนอ 15,000 บาท

นายประวิทย์  ทองไชย          ราคา
จ้าง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562

88 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ท าเล่มรายงาน และ CD 
เทศบาลต าบลหนองปลาไหล

7,080.00 7,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา  แป้นถนอม    ราคา
เสนอ 7,080 บาท

นางสาวปุณิกา  แป้นถนอม    ราคา
จ้าง 7,080 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562

89 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 400 ชุด                 
เทศบาลต าบลบ้านบึง

2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกน้ าเซอร์วิส                 ราคา
เสนอ 2,980 บาท

ร้านลูกน้ าเซอร์วิส                 ราคา
จ้าง 2,980 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 17/9/2562

90 ขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสาร เทศบาลต าบลบ้านบึง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคร  อยู่สุข                 ราคา
เสนอ 1,500 บาท

นายชาคร  อยู่สุข                 ราคา
จ้าง 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 17/9/2562

91 ขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่ม เทศบาลต าบล
บ้านบึง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกน้ าเซอร์วิส                 ราคา
เสนอ 3,000 บาท

ร้านลูกน้ าเซอร์วิส                 ราคา
จ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 17/9/2562

92 ขออนุมัติจ้างบันทึกและประมวลผลข้อมูล                 
      เทศบาลต าบลบ้านบึง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิเรก  สิทธิการ                ราคา
เสนอ 1,000 บาท

นายดิเรก  สิทธิการ                ราคา
จ้าง 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 17/9/2562

93 ขออนุมัติจ้างบันทึกและประมวลผลข้อมูล                 
      เทศบาลต าบลบ้านบึง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร  ดอกบัว                ราคา
เสนอ 1,000 บาท

นายณภัทร  ดอกบัว               ราคา
จ้าง 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 17/9/2562

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

94 ขออนุมัติจ้างบันทึกและประมวลผลข้อมูล                 
      เทศบาลต าบลบ้านบึง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร  ดอกบัว                ราคา
เสนอ 1,000 บาท

นายณภัทร  ดอกบัว               ราคา
จ้าง 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 17/9/2562

95 ขออนุมัติจ้างบันทึกและประมวลผลข้อมูล                 
      เทศบาลต าบลบ้านบึง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร  ดอกบัว                ราคา
เสนอ 1,000 บาท

นายณภัทร  ดอกบัว               ราคา
จ้าง 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 17/9/2562

96 ขออนุมัติจ้างเก็บข้อมูลภาคสนาม จ านวน 110 ชุด       
  เทศบาลต าบลบ้านบึง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล  ทองเหมือน     ราคา
เสนอ 1,500 บาท

นางสาวพรพิมล  ทองเหมือน     ราคา
จ้าง 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 17/9/2562

97 ขออนุมัติจ้างเก็บข้อมูลภาคสนาม จ านวน 110 ชุด       
  เทศบาลต าบลบ้านบึง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศักยภาพ  อังคะนาวิน     ราคา
เสนอ 1,500 บาท

นายศักยภาพ  อังคะนาวิน     ราคา
จ้าง 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 17/9/2562

98 ขออนุมัติจ้างเก็บข้อมูลภาคสนาม จ านวน 110 ชุด       
  เทศบาลต าบลบ้านบึง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรวมพล  ช่องศรี               ราคา
เสนอ 1,500 บาท

นายรวมพล  ช่องศรี               ราคา
จ้าง 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 17/9/2562

99 ขออนุมัติจ้างเก็บข้อมูลภาคสนาม จ านวน 110 ชุด       
  เทศบาลต าบลบ้านบึง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทวัฒน์  ภู่ระหงษ์          ราคา
เสนอ 1,500 บาท

นายนนทวัฒน์  ภู่ระหงษ์          ราคา
จ้าง 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 17/9/2562

100 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 400 ชุด อบต.เขาชะ
เมา

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 800 บาท

นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 20/9/2562

101 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด          
     อบต.เขาชะเมา

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาวรรณ  เกตุหอม      ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาววิลาวรรณ  เกตุหอม      ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 20/9/2562

102 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม อบต.เขาชะเมา 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาวรรณ  เกตุหอม      ราคา
เสนอ 6,500 บาท

นางสาววิลาวรรณ  เกตุหอม      ราคา
จ้าง 6,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 20/9/2562

103 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 400 ชุด              
เทศบาลต าบลท่าข้าม

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 800 บาท

นางสาวจิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 20/9/2562

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

104 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด          
      เทศบาลต าบลท่าข้าม

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมารินทร์  อินทชิต      ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวอุมารินทร์  อินทชิต      ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 20/9/2562

105 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม  เทศบาลต าบลท่า
ข้าม

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมารินทร์  อินทชิต      ราคา
เสนอ 6,500 บาท

นางสาวอุมารินทร์  อินทชิต      ราคา
จ้าง 6,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 20/9/2562

106 ขออนุมัติจัดซ้ือเบญจรงค์ แก้วลายเต็ม จ านวน 2 ช้ิน 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
เสนอ 1,250 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคาจ้าง 1,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/9/2562

107 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  จันลา                  ราคา
เสนอ 24,000 บาท

นายวินัย  จันลา                  ราคา
จ้าง 24,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/9/2562

108 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  พุทธวา                ราคา
เสนอ 24,000 บาท

นายอุทัย  พุทธวา                ราคา
จ้าง 24,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/9/2562

109 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง VIVERA KASIH SIHOMBING    ราคา
เสนอ 24,900 บาท

VIVERA KASIH SIHOMBING   ราคา
จ้าง 24,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/9/2562

110 ขออนุมัติจ้างเหมาวงดนตรีไทย (โครงการพิธีไหว้ครู 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันท่ี 26 ก.ย. 2562)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  กล่ ากล่อมจิตร    ราคา
เสนอ 4,000 บาท

นายนิพนธ์  กล่ ากล่อมจิตร    ราคาจ้าง
 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062090094 24/9/2562

111 ขออนุมัติจ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณ ส าหรับศิษย์เก่า
ดีเด่นและส าหรับรางวัล ''คุรุสดุดี''  (โครงการพิธีไหว้ครู 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 วันท่ี 26 ก.ย. 2562)

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีชลสปอร์ต                ราคา
เสนอ 10,800 บาท

ร้านศรีชลสปอร์ต                ราคา
จ้าง 10,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062090005 24/9/2562

112 ขออนุมัติจัดจ้างจัดดอกไม้-พวงมาลัย และจัดอกไม้
ตกแต่งเวทีสถานท่ี โพเดียม และโต๊ะหมู่บูชา ดอกไม้
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและผู้รับรางวัลคุรุสดุดี 
(โครงการพิธีไหว้ครู คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 วันท่ี 26 ก.ย. 2562)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไล  ไทยเจริญ              ราคา
เสนอ 11,000 บาท

นางวิไล  ไทยเจริญ              ราคา
จ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062090006 24/9/2562

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

113 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการมุทิตาจิต วันวาน
ท่ีพากเพียร วันเกษียณท่ีพากภูมิ ณ ห้องโถง
อเนกประสงค์ ช้ัน 1 วันท่ี 27 ก.ย. 2562)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเบญจรงค์              ราคา
เสนอ 4,000 บาท

ร้านไทยเบญจรงค์              ราคาซ้ือ
 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062090125 25/9/2562

114 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 4x2 เมตร 
(โครงการมุทิตาจิต วันวานท่ีพากเพียร วันเกษียณท่ี
ภาคภูมิ ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ช้ัน 1 วันท่ี 27 ก.ย. 
2562)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร  ปัญจมหาลาภ      ราคา
เสนอ 2,000 บาท

นายทินภัทร  ปัญจมหาลาภ      ราคา
จ้าง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062090118 25/9/2562

115 ขออนุมัติจ้างจัดดอกไม้แสดงความยินดี (โครงการมุทิตา
จิต วันวานท่ีพากเพียร วันเกษียณท่ีภาคภูมิ ณ ห้องโถง
อเนกประสงค์ ช้ัน 1 วันท่ี 27 ก.ย. 2562)

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

นางวิไล  ไทยเจริญ              ราคา
จ้าง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062090117 25/9/2562

116 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดสถานท่ีบริเวณรอบ
อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบงกต  ช่างเรือนกุล        ราคา
เสนอ 6,000 บาท

นายบงกต  ช่างเรือนกุล        ราคา
จ้าง 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062090129 27/9/2562

117 จ้างท าป้ายพลาสติก (อคิลิค) 2 ป้าย 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ มีความช านาญในการท าป้าย
พลาสติก

PR0500062090005 2/9/2562

118 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062090003 2/9/2562

119 ค่าสแกน A2 จ านวน 43 แผ่น 215.00 215.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกน้ าเซอร์วิส ร้านลูกน้ าเซอร์วิส สามารถสแกนงานตามความ
ต้องการได้

PR0500062090004 2/9/2562

120 ขอจ้างเดินเมนไฟ 3 เฟส 68,738.94 68,738.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ มา
เกตต้ิง จ ากัด

บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ มา
เกตต้ิง จ ากัด

มีการบริการท่ีดี PO0500062090001 9/9/2562

121 ขอซ้ือป้ายพลาสติกสามเหล่ียมต้ังโต๊ะ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062090053 5/9/2562

122 จัดซ้ือจัดจ้างงานเกษียณอายุราชการ/ปฏิบัติงาน
บุคลากร ปี 2562 จ านวน 9 รายการ ประกอบด้วย

29,125.00 29,125.00 เฉพาะเจาะจง ....................................... ......................................... PR0500062090084 13/9/2562

123 6.1 ค่าจ้างเหมาบริการค่าไฟพาร์ LED พร้อมชุดเคร่ือง
เสียงคาราโอเกะ

3,000.00 3,000.00 นายภูรินทร์  เย็นสุดใจ นายภูรินทร์  เย็นสุดใจ มีอุปกรณ์ไฟฟ้าตรงตามความ
ต้องการ

0/1/1900 0/1/1900

124 6.2 ค่าท าเล่มสูจิบัตร จ านวน 20 เล่ม 1,200.00 1,200.00 นายธีรเดช  ผาติเสนะ นายธีรเดช  ผาติเสนะ มีความช านาญและความ
ละเอียดในการจัดท าสูจิบัตร

0/1/1900 0/1/1900

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

125 6.3 ค่าตกแต่งสถานท่ี จ านวน 1 งาน 4,000.00 4,000.00 ร้านไม้เมืองการ์เด้นท์ ร้านไม้เมืองการ์เด้นท์ มีการบริการท่ีดีและมีสินค้าตรง
ตามต้องการ

0/1/1900 0/1/1900

126 6.4 ค่ากระดาษอัดรูป 2,500.00 2,500.00 บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีสินค้าตรงตามความต้องการ 0/1/1900 0/1/1900

127 6.5 ค่าสมุดอวยพร จ านวน 5 เล่ม 675.00 675.00 บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

มีสินค้าตรงตามความต้องการ 0/1/1900 0/1/1900

128 6.6 ค่าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย 4,000.00 4,000.00 นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ มีการบริการท่ีดี 0/1/1900 0/1/1900
129 6.7 ค่าของท่ีระลึก 6,000.00 6,000.00 ร้าน Green อาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพ
ร้าน Green อาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพ

สินค้ามีคุณภาพและตรงตาม
ความต้องการ

0/1/1900 0/1/1900

130 6.8 ค่าโล่ จ านวน 5 ชุด 7,500.00 7,500.00 นางโสภางค์พักตร์  หร่ายเจริญ นางโสภางค์พักตร์  หร่ายเจริญ มีความเช่ียวชาญในการท าโล่ 0/1/1900 0/1/1900

131 6.9 ค่าดอกไม้ติดหน้าอก จ านวน 5 ช่อ 250.00 250.00 ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ มีความช านาญในการจัดดอกไม้ 0/1/1900 0/1/1900

132 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรพาภาษาไทยจ านวน 4 รายการ 13,750.00 13,750.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี นายวันธวัช เรืองศรี มีการบริการท่ีดี และมีสินค้าท่ีมี
คุณภาพ

PO0500062090004 30/9/2562

133 9.1 ป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย 5,310.00 5,310.00 นายพลรัฐ เชษฐ์ปจิฉิม นายพลรัฐ เชษฐ์ปจิฉิม มีประสบการณ์ในการท าป้ายไว
นิล และงานมีคุณภาพ

0/1/1900 0/1/1900

134 9.2 ช่อดอกไม้ติดหน้าอก จ านวน 2 ช่อ และ ค่าจ้างจัด
ดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี จ านวน 3 ชุด

2,740.00 2,740.00 นางสาววรรณา เช้ือฮ้อ นางสาววรรณา เช้ือฮ้อ มีความสามารถในการจัดดอกไม้ 0/1/1900 0/1/1900

135 ค่าจ้างเหมาบริการ 39,250.00 39,250.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062090001 2/9/2019

136 วัสดุยางรถยนต์ 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090014 2/9/2019

137 ค่าใช้จ่าย 5,944.00 5,944.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา, หจก.ซายน์ติฟิค เคมีคอล 
ซัพพลาย

ร้านมารดา, หจก.ซายน์ติฟิค เคมีคอล 
ซัพพลาย

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090006 2/9/2019

138 ขออนุมัติถ่ายเอกสาร จ านวน 1 งาน 11,808.00 11,808.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090019 2/9/2019

139 วัสดุอ่ืนๆ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090028 3/9/2019

140 วัสดุอ่ืนๆ 9,689.00 9,689.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090029 3/9/2019

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

141 วัสดุอ่ืนๆ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090031 3/9/2019

142 วัสดุอ่ืนๆ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090048 4/9/2019

143 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,591.20 6,591.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090046 4/9/2019

144 วัสดุอ่ืน 845 845 เฉพาะเจาะจง X-FRAMES, น้ าด่ืมบ้านและสวน X-FRAMES, น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090051 4/9/2019

145 วัสดุอ่ืนๆ 9,655.00 9,655.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ก เอส เคออโต้, ร้านกฤษณ์ 
อิเลคทริค

ร้าน เอ็ก เอส เคออโต้, ร้านกฤษณ์ 
อิเลคทริค

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090049 4/9/2019

146 วัสดุอ่ืนๆ 4,709.98 4,709.98 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริ, หจก.จ๋ิวมอเตอร์
แมช

ร้านกฤษณ์ อิเลคทริ, หจก.จ๋ิวมอเตอร์
แมช

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090044 4/9/2019

147 วัสดุอ่ืน 9,240.00 9,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090050 4/9/2019

148 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - ตู้กดน้ าด่ืม 2 เคร่ือง 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062090006 5/9/2019

149 ป้ายไวนิล 450 450 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090073 5/9/2019

150 ค่าซ่อมรถบัส 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิจันททิมโอภาส นายวรวุฒิจันททิมโอภาส ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062090011 6/9/2019

151 ค่าซ่อมรถตู้ 2,842.00 2,842.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธท าเบาะ, ส.อารยยางยนต์ , 
หจก.ต้อมเจริญยนต์

ร้านยุทธท าเบาะ, ส.อารยยางยนต์ , 
หจก.ต้อมเจริญยนต์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090105 6/9/2019

152 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 59,145.00 59,145.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062090009 6/9/2019

153 ขออนุมัติจ้างเหมาเดินสายปล๊ักไฟ สายแลน และ
สายโทรศัพท์

18,404.00 18,404.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062090007 6/9/2019

154 ขออนุมัติจ้างเหมาติดต้ังประตูบานเล่ือนและกระจกบาน
ติดตาย

19,581.00 19,581.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิเศษ อะลูมิน่ัม หจก. พิเศษ อะลูมิน่ัม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062090010 6/9/2019

155 ค่าซ่อมพ้ืน ช้ัน6 อาคารซีแอล จ านวน 1 งาน 16,700.00 16,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062090013 9/9/2019

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

156 วัสดุอ่ืนๆ 70,310.00 70,310.00 เฉพาะเจาะจง บรูเกอร์ สวิสเซอร์แลนด์ เอจี บรูเกอร์ สวิสเซอร์แลนด์ เอจี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062090012 9/9/2019

157 ป้ายไวนิล 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090122 10/9/2019

158 วัสดุอ่ืนๆ 3,630.00 3,630.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090127 10/9/2019

159 ขออนุมัติเช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090139 11/9/2019

160 วัสดุอ่ืนๆ 2,227.88 2,227.88 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์์ทรายทอง, ร้านฅนแซ่เตียว, 
กมล การกุญแจ, บจก.อาร์เอสจี แบง 
พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์

หจก.วงศ์์ทรายทอง, ร้านฅนแซ่เตียว, 
กมล การกุญแจ, บจก.อาร์เอสจี แบง 
พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090133 11/9/2019

161 ค่าซ่อมระบบไฟฟ้า 228.2 228.2 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090147 12/9/2019

162 ขออนุมัติซ้ือ 470.8 470.8 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090146 12/9/2019

163 ค่าของท์่ระลึก 980 980 เฉพาะเจาะจง ร้าน Colette Cafe ร้าน Colette Cafe ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090157 13/9/2019

164 (ไป-กลับ ม.บูรพา-บ.อาหารสยามฯ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี) 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090163 16/9/2019

165 ซ่อมแอร์ 26,037.00 26,037.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062090015 17/9/2019

166 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 3,013.00 3,013.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090202 20/9/2019

167 ของท์่ระลึก 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090235 25/9/2019

168 วัสดุอ่ืนๆ 1,665.00 1,665.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา, บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา, บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090250 26/9/2019

169 ค่าจ้างเหมา 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โยษิตา งามวิจิตร น.ส.โยษิตา งามวิจิตร ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090251 26/9/2019

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

170 ค่าเชา 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการ 33 seafood ร้านสวัสดิการ 33 seafood ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090253 26/9/2019

171 วัสดุอ่ืนๆ 2,320.00 2,320.00 เฉพาะเจาะจง รานกัลยา ฟอริส รานกัลยา ฟอริส ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062090252 26/9/2019

172 ขออนุมัติค่าจ้างออกแบบโลโก้ศูนย์การเรียนรู้ระบบ
อัตโนมัติ (Automation Park)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมฤทธ์ิ  ตรีสัจญาณ นายอัมฤทธ์ิ  ตรีสัจญาณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090007 2/9/2562

173 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 4 รายการ 
รายละเอียดตามใบเสนอราคา

8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090005 2/9/2562

174 ขออนุมัติจัดจ้าง บริการตรวจเช็ค-ล้างท าความสะอาด 
เปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 รายการ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0001-151/49, 
4120-001-0001-5/44 (รายละเอียดดังเอสการแนบ)

5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090002 2/9/2562

175 ขออนุมัติจัดจ้างก าจัดสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ
 จ านวน 1 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

84,530.00 84,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090001 2/9/2562

176 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ แผ่นตัด ,แผ่นเจียร , GS Battrey 
รถยนต์ ,ข๋ัวหลอดไฟ ฯลฯ รายละเอียดตามใบเสนอราคา

9,880.38 9,880.38 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพลัง พาณิชย์ ร้านศรีพลัง พาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090006 2/9/2562

177 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานดังเอกสารแนบ 7,299.00 7,299.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090010 3/9/2562

178 ขออนุมัติซ่อมเตาให้ความร้อน จ านวน 2 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062080154 4/9/2562

179 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ Beaker 50 ml /Pyrex , Beaker 
100 ml /Pyrex, Beaker 250 ml /Pyrex และอ่ืนๆ 
ท้ังหมด จ านวน 29 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

37,834.13 37,834.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ซายน์เทค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ซายน์เทค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090020 5/9/2562

180 ซ่อมแซมเคร่ืองมือมัดสภาวะอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 
590200601000007 รายละเอียดตามใบเสนอราคา

26,896.59 26,896.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูช่ัน 
จ ากัด

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูช่ัน 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090003 5/9/2562

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

181 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 39,200.00 39,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090041 10/9/2562

182 ขออนุมัติจัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร FUJI XEROX
 รุ่น WC 5335

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090071 11/9/2562

183 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดรอบนอก
อาคาร ดูแลสวน และบ ารุงต้นไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์

27,462.21 27,462.21 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ คลีน
 เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ คลีน
 เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090104 13/9/2562

184 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์คณะฯ เปล่ียน
ยางนอก,เปล่ียนยางใน,เปล่ียนน้ ามันเคร่ือง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน ร้านน้อยบางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090112 16/9/2562

185 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุผ้าสีน้ าเงิน จ านวน 70 หลา, ผ้าสีส้ม
 จ านวน 30 หลา,บล็อกสกรีน จ านวน 1 อัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

16,371.00 16,371.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซม ดีไซน์ ยูนิฟอร์ม แฟคทอร่ี
 จ ากัด

บริษัท แซม ดีไซน์ ยูนิฟอร์ม แฟคทอร่ี
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090129 17/9/2562

186 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุของท่ีระลึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร(แป้น) ร้านโชคถาวร(แป้น) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090136 19/9/2562

187 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุหลอดเลเซอร์ 60 W พร้อมเซอร์วิส 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

35,524.00 35,524.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมส บิสเนส จ ากัด บริษัท แมส บิสเนส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090198 26/9/2562

188 ขออนุมัติจัดจ้างท าแผ่นป้ายไวนิลBackdrop,แผ่นพ้ืนไว
นิล,ป้ายสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดประกาศรางวัล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

11,160.00 11,160.00 เฉพาะเจาะจง ต้นบุญการพิมพ์ ต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090201 27/9/2562

189 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด
 ชลบุรี-หนองมน#11018 สาขา 00055

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด
 ชลบุรี-หนองมน#11018 สาขา 00056

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090206 27/9/2562

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

190 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุใช้ในโครงการจ านวน 12 รายการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณ
ลักษะการซ้ือแนบ

2,865.00 2,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090205 27/9/2562

191 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุใช้ในโครงการจ านวน 6 รายการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณ
ลักษะการซ้ือแนบ

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062090207 27/9/2562

192 ขอจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศไปศึกษาดุงาน
บริษัท คราวน์ เซรามิคส์  จ ากัด และบริษัท รัตโกสินทร์ 
เซรามิกส์ 4 จ ากัด สาขาเซรามิกส์

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป  สุระประเสริฐ นายทวีป  สุระประเสริฐ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800062090003 3/9/2019

193 ขอจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนกันยายน  2562 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร , 
บริษัทบางจากกรีนเนต จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร , 
บริษัทบางจากกรีนเนต จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800062090002 3/9/2019

194 ขอจัดจ้างเหมาท าความสะอาดแม่บ้าน ห้อง 203  
อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ  สาขานิเทศศิลป์

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800062090006 5/9/2019

195 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

1,872.50 1,872.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทเซอร์นิค  อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัทเซอร์นิค  อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800062090004 5/9/2019

196 ขอจัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ และจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการ
จัดท างานในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านที.พี.เอส เบสท์เซอร์วิส ร้านที.พี.เอส เบสท์เซอร์วิส ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800062090030 12/9/2019

197 ขอจัดซ้ือแก๊ส เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชสินีพาณิชย์ ร้านพิชสินีพาณิชย์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800062090029 12/9/2019

198 ขอจัดซ้ือผักและผลไม้ เพ่ือใช้เป็นหุ่นน่ิง ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวาดเส้น 1 สาขานิเทศศิลป์

1,370.00 1,370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก,               นางนง
ลักษณ์  ศิริวัฒน์, นางสาวจันทิมา กังกิจ

ร้านดอกไม้หยก,            นางนง
ลักษณ์  ศิริวัฒน์, นางสาวจันทิมา กังกิจ

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800062090078 13/9/2019

199 ขอซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ สาขานิเทศศิลป์ 18,200
 บาท สาขาบัณฑิตศึกษา 6,000 บาท ส านักงานคณบดี 
4,250 บาท

28,450.00 28,450.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800062090079 17/9/2019

200 ขอจัดซ้ือหมึกเพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขา
บัณฑิตศึกษา

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800062090080 17/9/2019

201 ขอจัดจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักรับรอง ห้อง 203 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800062090097 20/9/2019

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

202 ขอจัดซ้ือวัสดุ และถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในการจัดท างาน
และการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส์

2,981.52 2,981.52 เฉพาะเจาะจง นางสาววาราดา  เก้ือปัญญากูล, ร้าน
พร้อมพรรณเซอร์วิส

นางสาววาราดา  เก้ือปัญญากูล, ร้าน
พร้อมพรรณเซอร์วิส

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800062090099 25/9/2019

203 ขออนุมัติเบิกเงินค่าส าลีชุบเอทิลแอลกอฮอล์ ของ
รายวิชา 73230159 ภาควิชาสุขศึกษา

629.16 629.16 เฉพาะเจาะจง บ.ดีฟาร์มาซี จ ากัด บ.ดีฟาร์มาซี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090001 2/9/2019

204 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเทิดพระบิดา ไหว้ครู 
ร าลึกบูรพาจารย์

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ์  เดชสุภา,แม่ประภา
สังฆภัณฑ์,ร้านะโมดอกไม้สด (โม)

นางศิริภรณ์  เดชสุภา,แม่ประภา
สังฆภัณฑ์,ร้านะโมดอกไม้สด (โม)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090004 2/9/2019

205 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ย-3924 ประจ าเดือน ก.ย 2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090007 2/9/2019

206 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าประกาศนียบัตร มอบให้
สโมสรนิสิตในโครงการเทิดพระบิดา ไหว้ครู ร าลึก
บูรพาจารย์

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT ร้าน SP PRINT มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090002 2/9/2019

207 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
ประจ าเดือน ก.ย 2562

12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090008 2/9/2019

208 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้รับส่งผู้เข้าร่วม
โครงการปรับปรุงคุณภาพ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ  ขอบใจ นายวีระยุทธ  ขอบใจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090005 2/9/2019

209 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานไหว้ครู โครงการเทิดพระบิดา 
ไหว้ครู ร าลึกบูรพาจารย์

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงลักษณ์  บุราณเดช นางนงลักษณ์  บุราณเดช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090003 2/9/2019

210 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก โครงการปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์ ร้านโมเน่ต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090006 2/9/2019

211 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารสรุปโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน 
กิจกรรมระยะท่ี 2

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090015 3/9/2019

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

212 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโปสเตอร์น าเสนอผลงานวิจัย การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Goto Print&Design ร้าน Goto Print&Design มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090009 3/9/2019

213 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090012 3/9/2019

214 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 32,239.10 32,239.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090014 3/9/2019

215 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถเพ่ือรับส่งอาจารย์
ภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมเดินทางไป องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ในวันท่ี 6 ก.ย 
2562

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน์ นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090011 3/9/2019

216 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN 2280 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090013 3/9/2019

217 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุและสารเคมี ภาควิชาพ้ืนฐาน
สาธารณสุข

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ ากัด บริษัท ไอโครเทค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090016 4/9/2019

218 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชา 70630459 
อนามัยชุมชน 2 และรายวิชา 70430959 โภชนาการ
สาธารณสุข

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญญ์วรัตน์ เฮลท์แคร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญญ์วรัตน์ เฮลท์แคร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090018 4/9/2019

219 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090022 4/9/2019

220 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์เอกสารและเข้าเล่มสรุป
โครงการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090021 4/9/2019

221 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70320959 
การป้องกันและควบคุมโรค

120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090028 4/9/2019

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

222 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารการเรียนการสอน
โครงงานของนิสิต จ านวน 10 กลุ่ม

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090020 4/9/2019

223 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 71250559 4,095.00 4,095.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090062 5/9/2019

224 ขออนุมัติเบิกเงินค่าต่ออายุ Domain และ Housting 2,193.50 2,193.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จ ากัด บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090057 5/9/2019

225 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 
71362059,72055059,72055060

2,808.00 2,808.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090061 5/9/2019

226 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 
73560559,71150359

4,175.00 4,175.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090060 5/9/2019

227 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 71350759 3,874.00 3,874.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์ ร้านต้นบุญการพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090063 5/9/2019

228 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไมค์ลอยไร้สาย 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090056 5/9/2019

229 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70530859 
ประชากรวิทยา

236.00 236.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090058 5/9/2019

230 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา 
73130459

18,815.00 18,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศทูอาร์ต จ ากัด บริษัท ออฟฟิศทูอาร์ต จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090053 5/9/2019

231 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุและสารเคมี รายวิชา 
70021759,70330859 ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ ากัด บริษัท ไอโครเทค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090059 5/9/2019

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

232 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
ห้องเรียน 303

31,351.00 31,351.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090055 5/9/2019

233 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดช่วยผลิตส่ือสุขศึกษาเบ้ืองต้น 14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล คอนเน็ค เท
รด จ ากัด

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล คอนเน็ค เท
รด จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090054 5/9/2019

234 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ ามันเคร่ืองรถจักรยานยนต์ ย-3924 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090065 6/9/2019

235 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมหลังคาระเบียง 117A,และซ่อม
หลังคา 117B

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090064 6/9/2019

236 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าตรายาง จ านวน 2 อัน 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090085 10/9/2019

237 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม Feedback
 Report ของ CAR ตามเกณฑ์ EdPEx

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090086 10/9/2019

238 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมครัสรถบัส 40-0548 11,951.90 11,951.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด ประเทศ
ไทย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด ประเทศ
ไทย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090094 11/9/2019

239 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 17 รายการ 20,154.00 20,154.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090110 12/9/2019

240 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถ ในวันท่ี 24 ก.ย 
2562

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน์ นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090111 12/9/2019

241 ขออนุมัติเบิกเงินค่า Mouse usb Logitech 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090113 13/9/2019

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

242 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข 
จ านวน 39 รายการ

41,756.00 41,756.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090112 13/9/2019

243 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไมโครโฟน 19,367.00 19,367.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090114 13/9/2019

244 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 73230159 First Aid

32,389.97 32,389.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090121 16/9/2019

245 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษช าระม้วนใหญ่ 25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090120 16/9/2019

246 ขออนุมัติเบิกเงินค่า Pointer Wireless Presentation 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090122 16/9/2019

247 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์ 13,803.00 13,803.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090124 17/9/2019

248 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถังขยะภายในอาคาร 9,980.00 9,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาชลบุรี) บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาชลบุรี) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090126 17/9/2019

249 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี 14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090123 17/9/2019

250 ขออนุมัติเบิกเงินค่า Sandisk USB Drive 64 GB 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) บ.คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090125 17/9/2019

251 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kalaya ร้าน Kalaya มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090130 18/9/2019

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

252 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 36 รายการ 99,085.00 99,085.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090127 18/9/2019

253 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090131 18/9/2019

254 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุท าความสะอาดห้องสโมสรนิสิต 3,804.00 3,804.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
 ชลบุรี ว.พานิช,บ. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาชลบุรี)

ร้านจานชามบางแสน,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
 ชลบุรี ว.พานิช,บ. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาชลบุรี)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090129 18/9/2019

255 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกพิมพ์
เคร่ืองถ่ายเอกสาร

28,400.00 28,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090128 18/9/2019

256 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุห้องปฏิบัติการ ภาควิชาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

29,226.00 29,226.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090132 20/9/2019

257 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090133 20/9/2019

258 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

30,420.00 30,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090138 23/9/2019

259 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร 2,754.00 2,754.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062090171 27/9/2019

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

8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             ราคา
ท่ีเสนอ 8,550.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             ราคา
ท่ีตกลงฯ 8,550.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062090002 2/9/2019

261 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าฯ จ านวน 2 รายการ 890.00 890.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮ้งไจ้เส็ง                       
ราคาท่ีเสนอ 890.00 บาท

ร้าน เฮ้งไจ้เส็ง                       
ราคาท่ีตกลงฯ 890.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062090003 2/9/2019

262 จัดจ้างตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 
Surveillance Visit 2 จ านวน 1 งาน

50,504.00 50,504.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด           ราคาท่ี
เสนอ 50,504.00 บาท

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด                
ราคาท่ีตกลงฯ 50,504.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062090002 2/9/2019

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

263 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 5 รายการ 1,241.20 1,241.20 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไถ่เส็ง                       ราคาท่ี
เสนอ 1,241.20 บาท

ร้าน ไถ่เส็ง                       ราคาท่ี
ตกลงฯ 1,241.20 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062090004 2/9/2019

264 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคา
ท่ีเสนอ 22,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคา
ท่ีตกลงฯ 22,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062090004 3/9/2019

265 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลศูนย์สารสนเทศส าหรับ
ภาวะฉุกเฉิน  จ านวน 1 งานโดยเปล่ียน Harddisk 1TB
 7.2K

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคา
ท่ีเสนอ 35,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคา
ท่ีตกลงฯ 35,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062090005 4/9/2019

266 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 74 ถัง 2,590.00 2,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน       ราคาท่ี
เสนอ 2,590.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน         ราคาท่ี
ตกลงฯ 2,590.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062090010 4/9/2019

267 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ส ารองข้อมูล NAS STORAGE  
จ านวน 1 งาน

27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคา
ท่ีเสนอ 27,600.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคา
ท่ีตกลงฯ 27,600.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062090006 5/9/2019

268 จัดซ่ือเมาส์ไร้สาย ด า Logitech M221 จ านวน 3 ช้ิน 1,950.01 1,950.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ี
เสนอ 1,950.01 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคา
ท่ีตกลงฯ 1,950.01 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062090019 6/9/2019

269 วัสดุส าหรับพิธี จ านวน 3 รายการ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมรัตน์                       ราคา
ท่ีเสนอ 4,600.00 บาท

ร้านธรรมรัตน์                       ราคา
ท่ีตกลงฯ 4,600.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062090026 9/9/2019

270 จัดซ้ือ Wireless Dlink DRW-953  จ านวน 1 อัน 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคา
ท่ีเสนอ 3,900.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคา
ท่ีตกลงฯ 3,900.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062090027 9/9/2019

271 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95  จ านวน 12.52 ลิตร (ค่า
น้ ามันพนักงานรับส่งหนังสือประจ าเดือนกันยายน 2562
 ทะเบียนรถ 1กอ4323 ชลบุรี)

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. วงศ์ทรายทอง            ราคาท่ี
เสนอ 400.00 บาท

หจก. วงศ์ทรายทอง              ราคาท่ี
ตกลงฯ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062090028 11/9/2019

272 จัดซ้ือผงหมึกสีด าส าหรับรุ่น SP3500XS จ านวน 1 ตลับ 5,565.00 5,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 5,565.00 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัดราคา
ท่ีตกลงฯ 5,556.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062090036 17/9/2019

273 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 949.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ี
เสนอ 949.63 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคา
ท่ีตกลงฯ 949.63 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062090041 18/9/2019

274 จัดซ้ือตลับหมึกโทนเนอร์ HP LaserJet Pro 200 Color
  จ านวน 3  รายการ

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                              ราคาท่ี
เสนอ 9,600.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                              ราคาท่ี
ตกลงฯ 9,600.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062090047 26/9/2019

275 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคาตามท้องตลาด PR1300062090003 2/9/2019
276 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาตามท้องตลาด PR1300062090004 2/9/2019
277 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด PR1300062090009 3/9/2019
278 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด PR1300062090011 3/9/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

279 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Epson 804.00 804.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด PR1300062090013 3/9/2019
280 ซ้ือโซดาไฟ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ราคาตามท้องตลาด PR1300062090007 3/9/2019
281 จ้างเปล่ียนน็อตยึดแร็กเพาเวอร์และน้ ามันเพาเวอร์รถ

เก๋งทะเบียนกว 2425 ชลบุรี
700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผล อะไหล่ 2 ร้านเจริญผล อะไหล่ 2 ราคาตามท้องตลาด PR1300062090008 3/9/2019

282 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด PR1300062090012 3/9/2019
283 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารA 4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด ราคาตามท้องตลาด PR1300062090006 3/9/2019

284 จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถเก๋งทะเบียน กว 2425 ชบ. 3,280.00 3,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีแบตเตอร่ี ร้านดีดีแบตเตอร่ี ราคาตามท้องตลาด PR1300062090028 5/9/2019

285 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาตามท้องตลาด PR1300062090027 5/9/2019

286 จ้างท าตรายาง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ราคาตามท้องตลาด PR1300062090030 9/9/2019

287 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ L210 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ีจก. บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ีจก. ราคาตามท้องตลาด PR1300062090032 9/9/2019

288 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด PR1300062090029 9/9/2019

289 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารสี 507.00 507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาตามท้องตลาด PR1300062090031 9/9/2019

290 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาตามท้องตลาด PR1300062090037 11/9/2019

291 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 17 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด PR1300062090034 11/9/2019

292 ซ้ือถ่านไฟฉาย เทปพันสายไฟ 252.00 252.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ราคาตามท้องตลาด PR1300062090049 12/9/2019

293 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาตามท้องตลาด PR1300062090056 13/9/2019

294 จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถตู้ทะเบียน นค 7341 ชบ. 3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีแบตเตอร่ี ร้านดีดีแบตเตอร่ี ราคาตามท้องตลาด PR1300062090059 16/9/2019

295 ซ้ือสายช าระ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ราคาตามท้องตลาด PR1300062090060 16/9/2019
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วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

296 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจ 108.00 108.00 เฉพาะเจาะจง ปิยนุช บุญชู ปิยนุช บุญชู ราคาตามท้องตลาด PR1300062090065 18/9/2019

297 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาตามท้องตลาด PR1300062090070 19/9/2019

298 จ้างปร้ินท์สี เข้าเล่มรายงานประจ าปี 2561 50,500.00 50,500.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ราคาตามท้องตลาด PR1300062090071 19/9/2019

299 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ EPSON 2,144.00 2,144.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาตามท้องตลาด PR1300062090072 20/9/2019

300 ค่าจ้างเหมาบริการส่งกล้องซ่อม 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บ.บ๊ิกคาเมร่า จก. บ.บ๊ิกคาเมร่า จก. ราคาตามท้องตลาด PR1300062090075 20/9/2019

301 จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกริกพล ศุภเสรีภาพ นายเกริกพล ศุภเสรีภาพ ราคาตามท้องตลาด PR1300062090076 23/9/2019

302 จ้างบันทึกข้อมูล 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกริกพล ศุภเสรีภาพ นายเกริกพล ศุภเสรีภาพ ราคาตามท้องตลาด PR1300062090079 24/9/2019

303 จ้างกรอกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเกริกพล ศุภเสรีภาพ นายเกริกพล ศุภเสรีภาพ ราคาตามท้องตลาด PR1300062090080 25/9/2019

304 ซ้ือกล่องซีดี 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาตามท้องตลาด PR1300062090084 26/9/2019

305 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการล้างรถตู้คณะฯ 590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง รักษ์คาร์แคร์ 2 รักษ์คาร์แคร์ 2 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090032 2/9/2019

306 ขออนุมัติซ้ือน้ าม้นรถตู้คณะฯ 10,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง และ 
บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง และ 
บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090004 2/9/2019

307 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์เดินเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090003 2/9/2019

308 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 11 รายการ 9,804.57 9,804.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090007 3/9/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

309 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 2 รายการ 2,428.00 2,428.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พร้ินท์ช็อป เอส.พี.พร้ินท์ช็อป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090006 3/9/2019

310 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการก้ันห้อง106,107 27,304.26 27,304.26 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090005 3/9/2019

311 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 60,348.00 60,348.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090012 3/9/2019

312 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090009 3/9/2019

313 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 2 รายการ 1,208.00 1,208.00 เฉพาะเจาะจง PP Sign Maker&Solution และ นาง
สุทธิวัลย์ แผลงศรสิน

PP Sign Maker&Solution และ นาง
สุทธิวัลย์ แผลงศรสิน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090008 3/9/2019

314 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 6 รายการ 435.00 435.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ และ กมล การกุญแจ ไพรเวชค้าวัสดุ และ กมล การกุญแจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090010 3/9/2019

315 ขออนุมัติซ้ือสายHDMI 3,999.98 3,999.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090027 5/9/2019

316 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมแพ็ค 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090019 5/9/2019

317 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ิน 12,574.64 12,574.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090026 9/9/2019

318 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ รับส่งอาจารย์พิเศษ สอน ป. โท
 อ.กมลชนก วันท่ี 14-15 ก.ย. 62

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ นุชพันธ์ นายเสน่ห์ นุชพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090024 9/9/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

319 ค่าจ้างเหมารถตู้ รับส่งอาจารย์พิเศษ สอน ป. โท อ.
กมลชนก วันท่ี 7-8 กันยายน 2562

2,600.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ นุชพันธ์ นายเสน่ห์ นุชพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090028 9/9/2019

320 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 1 รายการ 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทธิวัลย์ แผลงศรสิน นางสุทธิวัลย์ แผลงศรสิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090033 10/9/2019

321 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 4 รายการ 1,590.79 1,590.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090029 10/9/2019

322 ขออนุมัติป้ัมลูกกุญแจ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปันดี นายสมศักด์ิ ปันดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090034 10/9/2019

323 ขออนุมัติซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองป้ัมน้ า 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ เอ่ียมสอาด นายมานะ เอ่ียมสอาด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090030 10/9/2019

324 ค่าจ้างเหมารถตู้รับส่ง อ. พิเศษ สอน ป. โท อ. กมลชนก
 วันท่ี 21-22 ก.ย. 62

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ นุชพันธ์ นายเสน่ห์ นุชพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090054 16/9/2019

325 ขออนุมัติซ่อมแชมและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 
จ ากัด

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090073 16/9/2019

326 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 4 รายการ 8,172.00 8,172.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090053 16/9/2019

327 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตัดหญ้า 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ ทัดเทียม นายประสิทธ์ิ ทัดเทียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090056 17/9/2019

328 ขออนุมัติซ้ือค่านามบัตร 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ซีเจ ดิจิตอล โฟโต้แอนด์เฟรม ซีเจ ดิจิตอล โฟโต้แอนด์เฟรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090061 18/9/2019

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

329 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ เพ่ือรับส่ง อาจารย์พิเศษ เพ่ือ
สอน ปริญญาโท  อ. กมลชนก วันท่ี 28-29 กันยายน 
พ.ศ. 2562

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ นุชพันธ์ นายเสน่ห์ นุชพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062090064 23/9/2019

330 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษช าระส าหรับห้องน้ า 11,475.00 11,475.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย 2008

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090010 3/9/2019

331 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 1,780.01 1,780.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090009 3/9/2019

332 ขออนุมัติเสนอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 3,078.03 3,078.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090014 4/9/2019

333 ขออนุมัติเสนอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 10,304.42 10,304.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090017 5/9/2019

334 ขออนุมัติเสนอซ้ือน้ าด่ืมแบบถัง 1,330.00 1,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090015 5/9/2019

335 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารA4 4,197.01 4,197.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090016 5/9/2019

336 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์ 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090024 6/9/2019

337 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์ 5,360.00 5,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090025 7/9/2019

338 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 1,467.00 1,467.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090040 12/9/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

339 ขออนุมัติเสนอซ้ือน้ าด่ืมแบบถัง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090042 12/9/2019

340 ขออนุมัติเสนอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 5,881.57 5,881.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090041 12/9/2019

341 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานนิพนธ์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090039 12/9/2019

342 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์ 4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090043 12/9/2019

343 ขออนุมัติเสนอจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090047 13/9/2019

344 ขออนุมัติเสนอจ้างผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด(มหาชน) บริษัท มติชน จ ากัด(มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090044 13/9/2019

345 ขออนุมัติเสนอจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่ือดี จ ากัด บริษัท ส่ือดี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090045 13/9/2019

346 ขออนุมัติเสนอจ้างประชาสัมพันธ์หลักสูตร 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090046 13/9/2019

347 ขออนุมัติเสนอจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ

34,197.20 34,197.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ระยองทวีวัฒนา จ ากัด บริษัท ระยองทวีวัฒนา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090050 13/9/2019

348 ขออนุมัติเสนอจ้าง scan งานขนาด A2 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ต้นบุญการพิมพ์ ต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090051 14/9/2019

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

349 ขออนุมัติเสนอจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090058 17/9/2019

350 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสาร 176.00 176.00 เฉพาะเจาะจง ต้นบุญการพิมพ์ ต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090069 17/9/2019

351 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090060 17/9/2019

352 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,570.00 2,570.00 เฉพาะเจาะจง ต้นบุญการพิมพ์ ต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090067 17/9/2019

353 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 8,120.00 8,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090062 17/9/2019

354 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 17,070.00 17,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090059 17/9/2019

355 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090065 17/9/2019

356 ขออนุมัติเสนอจ้างผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟเซท 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟเซท 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090057 17/9/2019

357 ขออนุมัติเสนอจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090056 17/9/2019

358 ขออนุมัติเสนอจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับ
อาหาศ

4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ระยองทวีวัฒนา จ ากัด บริษัท ระยองทวีวัฒนา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090071 19/9/2019

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

359 ขออนุมัติเสนอจ้างท านามบัตร 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟเซท 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟเซท 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090075 21/9/2019

360 ขออนุมัติเสนอซ้ือถ่านอัลคาไลน์ 5,959.90 5,959.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090084 23/9/2019

361 ขออนุมัติเสนอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 5,814.45 5,814.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090083 23/9/2019

362 ขออนุมัติเสนอซ้ือซองขยายข้าง 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟเซท 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟเซท 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090081 23/9/2019

363 ขออนุมัติเสนอซ้ือน้ าด่ืมแบบถัง 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090085 23/9/2019

364 ขออนุมัติเสนอจ้างท าผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090092 24/9/2019

365 ขออนุมัติเสนอจ้างผลิตป้ายไวนิล 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090093 24/9/2019

366 ค่าถ่ายเอกสาร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ต้นบุญการพิมพ์ ต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090094 24/9/2019

367 ขออนุมัติเสนอจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ 15,227.17 15,227.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090087 24/9/2019

368 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสาร 224.00 224.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090107 27/9/2019

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

369 ขออนุมัติเสนอจ้างพิมพ์ใบประกาศ 162.00 162.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090104 27/9/2019

370 ขออนุมัติเสนอจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062090109 27/9/2019

371 ขออนุมัติซ้ือกระดาษช าระ 14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์เท
รด/เสนอราคา 14,445 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์เท
รด/เสนอราคา 14,445 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800062090001 2/9/2019

372 ขออนุมัติซ้ือกระดาษ A4 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ ากัด/เสนอราคา 41,730 บาท

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ ากัด/เสนอราคา 41,730 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800062090002 2/9/2019

373 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ (ยา) ประกอบการเรียนการสอน 3,135.00 3,135.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา/เสนอ
ราคา 3,135 บาท

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา/เสนอ
ราคา 3,135 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062090019 4/9/2019

374 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 9/2562 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062090018 4/9/2019

375 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้พวงมาลัยมือ (โครงการ ''พิธีไหว้ครู
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2562'')

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 1,500 บาท ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 1,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062090017 4/9/2019

376 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการและแลกเปล่ียนศิลวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม ''ต้อนรับ
อาจารย์และนิสิตแลกเปล่ียน Chuxiong Normal 
University (China))

8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/เสนอ
ราคา 8,300 บาท

อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/เสนอ
ราคา 8,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062090016 4/9/2019

377 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจัดการเรียนการสอน-สอบ 3,478.00 3,478.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ/เสนอราคา 3,478 บาท ร้านจิปาถะ/เสนอราคา 3,478 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062090026 6/9/2019

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

378 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค ภาคต้น ปี
การศึกษา 2562

2,513.70 2,513.70 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
2,513.70 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
2,513.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062090025 6/9/2019

379 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกอาหารทะเลแห้ง (โครงการ
ศึกษาดูงานในรายวิชานักพากย์และผู้ประกาศทางกีฬา)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา/เสนอราคา 2,000 บาท ร้านมารดา/เสนอราคา 2,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062090034 12/9/2019

380 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการ ''ศึกษาดุงาน
นอกสถานท่ีเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
ของนิสิตช้ันปีท่ี 2 สาขาการจัดการและการสอนกีฬา'' 
ประจ าปีการศึกษา 2562)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิตวิเศษทัวร์/เสนอ
ราคา 20,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิตวิเศษทัวร์/เสนอ
ราคา 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800062090003 13/9/2019

381 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการ ''ศึกษาดุงานนอก
สถานท่ีเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ของ
นิสิตช้ันปีท่ี 2 สาขาการจัดการและการสอนกีฬา'' 
ประจ าปีการศึกษา 2562)

660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 660 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 660 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062090039 13/9/2019

382 ขออนุมัติจ้างเหมาล้างใหญ่และตรวจเช็ค
เคร่ืองปรับอากาศ

98,761.00 98,761.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค/เสนอราคา 98,761 
บาท

นิวทาวน์ เทคนิค/เสนอราคา 98,761 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800062090004 16/9/2019

383 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ (รวม) 52,850.00 52,850.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
52,850 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
52,850 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800062090006 17/9/2019

384 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต สาขาการจัดการกีฬาและการสอนกีฬา 
กิจกรรม ''การศึกษาดูงานบริหารจัดการสถานกีฬาและ
ศูนย์กีฬา'')

880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 880 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 880 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062090052 20/9/2019

385 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนิสิต สาขาการจัดการกีฬาและการสอน
กีฬา กิจกรรม ''การศึกษาดูงานบริหารจัดการสถานกีฬา
และศูนย์กีฬา'')

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮีโร่ อินเตอร์ทราน
สปอร์ต เซอร์วิส/เสนอราคา 28,000 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮีโร่ อินเตอร์ทราน
สปอร์ต เซอร์วิส/เสนอราคา 28,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800062090007 20/9/2019

386 ขออนุมัติจ้างท าป้ายและสต๊ิกเกอร์ 51,060.00 51,060.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ/เสนอราคา 
51,060 บาท

นายจักรกริส วัฒนศิริ/เสนอราคา 
51,060 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800062090009 23/9/2019

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

387 ขออนุมัติจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

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

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062090067 27/9/2019

388 ขออนุมัติจัดซ้ือหัวช าระ 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 330 
บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 330 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062090070 30/9/2019

389 ขออนุมัติจัดซ้ือฝาครอบและสวิทมือ 190.00 190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 190 
บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 190 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062090069 30/9/2019

390 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 8 
กันยายน 2562 เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอนแบบ Massive Online
 Course (MOOC) จากมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
จันทบุรี เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี

2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร เจริญพร นายสมมิตร เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062090007 5/9/2019

391 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลท าความสะอาดห้องพักรับรอง
คณบดี (ห้อง 306 ) วันท่ี 10 กันยายน 2562 ส าหรับ
รับรองวิทยากรท่ีมาสอนรายวิชา เคร่ืองมือประมง

300.00           300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062090029 9/9/2019

392 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลท าความสะอาดห้องพักรับรอง
คณบดี ห้อง 306 ส าหรับรับรองวิทยากรท่ีมารสอนราย
วิชา เคร่ืองมือประมง

300.00           300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062090048 20/9/2019

393 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกคณะหน่วยงานท่ีเย่ียมชม 
จ านวน 1 โครงการ เพ่ือน ามาใช้ในโครงการ กิจกรรม 
ต้อนรับอาจารย์และนิสิตแลกเปล่ียนจากคณะพละศึกษา
 มหาวิทยาลัยฉู่จ้ิง และมหาวิทยาลัยฉู่ฉง

2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกชัย ดีส ทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด

บริษัท เอกชัย ดีส ทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062080082 2/9/2019

394 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกคณะแลกเปล่ียน จ านวน 1 
โครงการ เพ่ือน ามาใช้ในโครงการ กิจกรรม ต้อนรับ
อาจารย์และนิสิตแลกเปล่ียนจากคณะพละศึกษา 
มหาวิทยาลัยฉู่จ้ิง และมหาวิทยาลัยฉู่ฉง

3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062080081 2/9/2019

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

395 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 10
 กันยายน 2562 เพ่ือรับส่ง MR.Chetan Arun Narake 
เพ่ือหารือเก่ียวกับการจัดโครงการของคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์

4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062090063 9/9/2019

396 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งวิทยากรในโครงการ 
Breaking the Wall of English   จ านวน 1 คัน วันท่ี 
26 กันยายน 2562

6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระ ถนอมวงษ์ นายวีระ ถนอมวงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062090064 10/9/2019

397 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 13
 กันยายน 2562 เพ่ือรับส่ง Mr.Chetan Arun Narake 
เข้าร่วมโครงการบูรณาการเช่ือมโยงการค้าไทย-อินเดีย 
เพ่ือจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบ Logistics  เพ่ือ
ศึกษาต้นทุนของทุเรียนและมังคุดของประเทศไทย

2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062090094 12/9/2019

398 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง
กรรมการ(บุคคลภายใน) วันท่ี 13 กันยายน 2562  เพ่ือ
รับ-ส่งกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพ ระดับคณะ 
ปีการศึกษา 2561

2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062080063 13/9/2019

399 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 13
 กันยายน 2562 เพ่ือส่งประธานกรรมการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561

1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062090104 13/9/2019

400 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย เพ่ือใช้ในการ
จัดนิทรรศการการเจียนระไน ห้อง L107

525.00           525.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร้ินท์ ร้านไอปร้ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062090004 2/9/2019

401 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองท าต้นแบบอัญมณี จ านวน 1 เคร่ือง 
เน่ืองจากแกนควบคุมเคร่ืองเสีย ไม่สามารถใช้งานได้จึง
ต้องซ่อมแซมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน

6,240.00         6,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคด เมคเกอร์ จ ากัด บริษัท แคด เมคเกอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062090006 3/9/2019

402 ขออนุมัติซ้ือน้ ายาตรวจสอบค่าดรรชนีหักเห (RI Liquid)
 จ านวน 5 ขวด เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี

4,280.00         4,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรจนาเจียรนัย ร้านรจนาเจียรนัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062090007 4/9/2019

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

403 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์
สเปกโทรมิเตอร์ (EDXRF) จ านวน 1 เคร่ือง

37,450.00       37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062090050 20/9/2019

404 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจัดบอร์ดในรายวิชาการออกแบบ
เคร่ืองประดับเทียม

5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอกาลิโก ร้านอกาลิโก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062090049 21/9/2019

405 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน ใช้ใน
การเดินทางโครงการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ คณะ
มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเท่ียว 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และร่วมหารือประเด็นการพัฒนา
บุคลากร (18กย62)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062090005 2/9/2019

406 ขออนุมัติซ้ือหนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน 1
 เล่ม รายวิชา 667625 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (MBA)

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062090007 2/9/2019

407 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค 
ประจ าภาคต้น (ภาคเรียนท่ี1/2562) ระดับปริญญาตรี

32,458.50 32,458.50 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062090019 3/9/2019

408 ขออนุมัติซ้ือกระเป๋าเอกสาร 50 ใบ โครงการบริการ
วิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รุ่นท่ี 2 (7กย62)

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนสตาร์ ร้านยูเน่ียนสตาร์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PW620408 5/9/2019

409 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 52 เล่ม/ชุด โครงการ
บริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รุ่นท่ี 2 (7กย62)

2,730.00 2,730.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PW620409 5/9/2019

410 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 คัน รับ-ส่ง วิทยากร 
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รุ่นท่ี 2 
(7กย62)

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์พันธ์ุ วุฒิปัญญารัตนกุล นายพงศ์พันธ์ุ วุฒิปัญญารัตนกุล มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PW620410 5/9/2019

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

411 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน 3 วัน 
เพ่ือใช้ส าหรับเดินทางนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา สาขา
การท่องเท่ียวและการโรงแรม (23-25กย62)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัส สุระกุล นายมนัส สุระกุล มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062090070 12/9/2019

412 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน เพ่ือใช้
ส าหรับเดินทางนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา สาขาการ
จัดการธุรกิจและสารสนเทศ (19กย62)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062090069 12/9/2019

413 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3 เคร่ือง (ช้ัน9ช้ัน7ช้ัน2) 
เพ่ือใช้ในงานส านักงาน/งานจัดการเรียนการสอน/และ
พิมพ์เอกสารงานวิชาการของคณาจารย์

13,823.87 13,823.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062090086 23/9/2019

414 ขออนุมัติซ้ือกระเป๋าเอกสาร 75 ใบ โครงการบริการ
วิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รุ่นท่ี 3 (28กย62)

1,875.00 1,875.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนสตาร์ ร้านยูเน่ียนสตาร์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PW620415 24/9/2019

415 ขออนุมัติซ้ือปากกา 100 ด้าม โครงการบริการวิชาการ 
โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี รุ่นท่ี 3 (28กย62)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PW620416 24/9/2019

416 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 100 เล่ม/ชุด โครงการ
บริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รุ่นท่ี 3 (28กย62)

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PW620417 24/9/2019

417 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 คัน รับ-ส่ง วิทยากร 
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รุ่นท่ี 2 
(7กย62)

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์พันธ์ุ วุฒิปัญญารัตนกุล นายพงศ์พันธ์ุ วุฒิปัญญารัตนกุล มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PW620418 24/9/2019

418 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง รับ - ส่ง เอกสาร 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)  
สาขาหนองมน

บริษัท บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)  
สาขาหนองมน

PR2500062090001 2/9/2019

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

419 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์และจัดแสดงนิทรรศการ ส าหรับ
โครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด PR2500062090005 3/9/2019

420 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์และจัดแสดงนิทรรศการ ส าหรับ
โครงการประกวดเขียนเร่ืองเล่า ''พลังความร่วมมือ ก้าว
สู่อนาคตท่ีม่ันคง''

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด PR2500062090006 3/9/2019

421 ค่าปร้ินท์สีเกียรติบัตร ส าหรับนิสิตแพทย์ 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ PR2500062090002 4/9/2019
422 จัดซ้ือหนังสือทางการแพทย์ ส าหรับห้องสมุด 12,469.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2500062090011 4/9/2019

423 จัดซ้ือเคร่ืองตรวจน้ าตาล ส าหรับออกหน่วยของนิสิต
แพทย์

3,103.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ไซน์ เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ไซน์ เทรดด้ิง PR2500062090012 4/9/2019

424 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมและบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

PR2500062090035 6/9/2019

425 จัดซ้ือตู้แอมป์ ส าหรับห้องกิจกรรมของนิสิตแพทย์ 13,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Seller Music ร้าน Seller Music PR2500062090032 6/9/2019

426 จัดซ้ือน้ าถัง 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีเจ น้ าด่ืม ร้านวีเจ น้ าด่ืม PR2500062090033 6/9/2019

427 จัดซ้ือชุดท าบุญ ส าหรับร่วมงานวันพระราชทานก าเนิด
โรงพยาบาลครบ ๑๑๗ ปี

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญธรรม ร้านเจริญธรรม PR2500062090058 9/9/2019

428 จ้างถ่ายเอกสารสี - ขาวด า 48,841.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

PR2500062090048 9/9/2019

429 จ้างติดต้ังเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 46,559.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท์ จ ากัด บริษัท ชิชา โปรซอฟท์ จ ากัด PR2500062090050 9/9/2019

430 จ้างจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม PR2500062090049 9/9/2019

431 จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 3,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) PR2500062090043 9/9/2019

432 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับห้องพักอาจารย์แพทย์ 33,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ PR2500062090066 10/9/2019

433 ค่าพวงมาลา โครงการ ''วันมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๒'' 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์  อรุณเรืองสกุล นายชานนท์  อรุณเรืองสกุล PR2500062090105 16/9/2019

434 ค่าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบรูป โครงการ ''วัน
มหิดล ประจ าปี ๒๕๖๒''

2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์  อรุณเรืองสกุล นายชานนท์  อรุณเรืองสกุล PR2500062090104 16/9/2019

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

435 ค่าป้าย โครงการ ''วันมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๒'' 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม PR2500062090102 16/9/2019

436 ค่าจัดดอกไม้ตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ โครงการ ''วัน
มหิดล ประจ าปี ๒๕๖๒''

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์  อรุณเรืองสกุล นายชานนท์  อรุณเรืองสกุล PR2500062090107 16/9/2019

437 ค่าสกีนผ้าคลุมเก้าอ้ี โครงการ ''วันมหิดล ประจ าปี 
๒๕๖๒''

2,040.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์  อรุณเรืองสกุล นายชานนท์  อรุณเรืองสกุล PR2500062090103 16/9/2019

438 ค่าพานดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา โครงการ ''วันมหิดล ประจ าปี
 ๒๕๖๒''

2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์  อรุณเรืองสกุล นายชานนท์  อรุณเรืองสกุล PR2500062090106 16/9/2019

439 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

PR2500062090116 19/9/2019

440 จัดซ้ือพวงมาลา 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kalaya Florsrt ร้าน Kalaya Florsrt PR2500062090118 19/9/2019

441 จ้างเปล่ียนหลอดไฟหน้ารถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน นง 
5599-ชลบุรี

500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ปรีชา ร้านอู่ปรีชา PR2500062090117 19/9/2019

442 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถบัส ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 36,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ  จันททิมโอภาส นายวรวุฒิ  จันททิมโอภาส PR2500062090124 20/9/2019

443 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ต้ังโตีะ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
เสนอราคา 2,800บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
เสนอราคา 2,800บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062090004 2/9/2019

444 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนกันยายน 
2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062090001 2/9/2019

445 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างซักรัดผ้าในศูนย์บริการการแพทย์
แผนไทยฯ เดือนกันยายน 2562

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
4,718 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062090002 2/9/2019

446 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มการ
ปฏิบัติงานภายในคณะ

7,150.00 7,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช/ ร้านLEEDA COPY/รุ่งรัตน์
 แสงสุข/เสนอราคา 7,150 บาท

ร้านธีรเดช/ ร้านLEEDA COPY/รุ่งรัตน์
 แสงสุข/เสนอราคา 7,110 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062090003 2/9/2019

447 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ-
โครงการแพทย์แผนไทยรู้รักษ์หมอพ้ืนบ้าน วันท่ี 8 
กันยายน 2562

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรวิวรรณ วาจิตรดล/ เสนอราคา 
18,000 บาท

นางรวิวรรณ วาจิตรดล/ เสนอราคา 
12,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2700062090001 4/9/2019

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

448 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือของท่ีระลึก-โครงการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ วันท่ี 6 กันยายน 
พ.ศ.2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบ
ศร/ เสนอราคา 3,000 บาท

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบ
ศร/ เสนอราคา 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062090016 6/9/2019

449 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก HP 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
เสนอราคา 1,000บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
เสนอราคา 1,000บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062090022 17/9/2019

450 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์-ศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1,230.50 1,230.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี  จ ากัด  / เสนอราคา
 1,230.50 บาท

บริษัท ดีฟาร์มาซี  จ ากัด  / เสนอราคา
 1,230.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062090025 23/9/2019

451 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,365.00 1,365.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ  / เสนอราคา 1,365 
บาท

ไพรเวชค้าวัสดุ  / เสนอราคา 1,365 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062090027 24/9/2019

452 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบ คร้ังท่ี 7

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน
ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี

ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน
ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062090001 3/9/2019

453 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน 
รายวิชา 76243159 การผลิตพืชเพ่ือสุขภาพและความ
งาม

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062090008 9/9/2019

454 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
ส าหรับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 คณะเทโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2561

3,640.00 3,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR2800062090017 16/9/2019

455 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส าหรับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทโนโลยี
การเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2561

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญยานุช ประชาโชติ นางสาวบุญยานุช ประชาโชติ สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062090016 16/9/2019

456 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส านักงานส าหรับจัดท า
เอกสาร กิจกรรม เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062090032 26/9/2019

หนา้ 41



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

457 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส านักงานส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

6,439.00 6,439.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062090034 27/9/2019

458 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดวงคอมพิวเตอร์แอนด์ซับ
พลายส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

บริษัท ดวงคอมพิวเตอร์แอนด์ซับ
พลายส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062090001 3/9/2019

459 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืมขวด จ านวน 100 แพ็ค 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมโฟกัสบ้านคลองมะนาว น้ าด่ืมโฟกัสบ้านคลองมะนาว สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062090014 10/9/2019

460 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจัดท า
รูปเล่มการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธ์ิและประเมินผล

1,069.00 1,069.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร (ข้างธนาคารกรุงไทย ศูนย์ถ่ายเอกสาร (ข้างธนาคารกรุงไทย บริการดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062090017 12/9/2019

461 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการจัดท าของท่ี
ระลึกเพ่ือสนับสนุนการแนะแนว คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสะแก้ว 
ประจ าปีการศึกษา 2563

24,931.00 24,931.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม. พรีเมียม กรุ๊ป จ ากัด บริษัท พี.เอ็ม. พรีเมียม กรุ๊ป จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062090016 12/9/2019

462 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 684493 
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ อาจารย์ทิษฏยา

1,872.50 1,872.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 1,872.50 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 1,872.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090001 2/9/2019

463 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองท าน้ าด่ืม จ านวน 1 
เคร่ือง

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง เจเอสกรองน้ า ราคาท่ีเสนอ 650 บาท เจเอสกรองน้ า ราคาท่ีตกลงจ้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090003 3/9/2019

464 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการ จ านวน 19 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการเทคนิค
การแพทย์ชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันท่ี 9 
กันยายน 2562 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

5,689.43 5,689.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา
ท่ีเสนอ 5,689.43 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 5,689.43 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090007 3/9/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

465 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถสองแถว จ านวน 3 คัน 
เพ่ือรับส่งนิสิตและคณาจารย์เข้าร่วมการจัดโครงการ
เทคนิคการแพทย์ชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2562 ใน
วันท่ี 9 กันยายน 2562 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
แสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ เดชศักดา ราคาท่ีเสนอ 
900 บาท

นายสมเกียรติ เดชศักดา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090002 3/9/2019

466 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 400 แผ่น เพ่ือใช้
ส ารับการจัดโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในวันท่ี 9 กันยายน 2562 (จ่ายเงิน
ทราย)

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 180
 บาท

นางสาวยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
180 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090004 3/9/2019

467 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาชีวเวชศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 19,260 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 19,260 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090004 4/9/2019

468 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรพยาธิวิทยา
กายวิภาค ประจ าปีการศึกษา 2562

56,925.00 56,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ
 56,925 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 56,925 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090001 4/9/2019

469 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2562

3,125.00 3,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 3,125 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ3,125 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090025 4/9/2019

470 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรพยาธิวิทยา
กายวิภาค ประจ าปีการศึกษา 2562

17,441.00 17,441.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 17,441 บาท

บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 17,441 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090003 4/9/2019

471 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา Genetic Engineering 
ประจ าปีการศึกษา 2562

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
3,210 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
3,210 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090028 4/9/2019

472 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนคณะสห
เวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562

2,760.60 2,760.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
2,760.60 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
2,760.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090022 4/9/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

473 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดทดสอบสาร จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาเทคนิค
การแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2562

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 3,800 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ3,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090030 4/9/2019

474 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนคณะสห
เวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 6,420 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 6,420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090027 4/9/2019

475 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านว 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรพยาธิวิทยา
กายวิภาค ประจ าปีการศึกษา 2562

4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 4,708 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 4,708 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090017 4/9/2019

476 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการปฏิบัติงานของอาจารย์รังสิมา ดรุณพันธ์

1,233.28 1,233.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ี
เสนอ 1,233.28 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 1,233.28 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090016 4/9/2019

477 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรพยาธิวิทยา
กายวิภาค ประจ าปีการศึกษา 2562

7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 7,704 
บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
7,704 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090024 4/9/2019

478 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการ จ านวน 5 รายการและจ้าง
ท าป้ายไวนิล จ านวน 3 ผืน เพ่ือใช้ส าหรับการจัด
โครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในวันท่ี 9 กันยายน 2562 (อ.ณัฐภาณินีส ารอง
จ่าย)

1,005.00 1,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 345 บาท,ร้านป้าย
จ๋า บางแสน กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
 ราคาท่ีเสนอ 660 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 345 บาท,ร้าน
ป้ายจ๋า บางแสน กราฟฟิคแอนด์
ดีไซน์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 660 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090023 4/9/2019

479 ขออนุมัติจัดท าป้ายสติกเกอร์ติดลงพลาสวูด จ านวน 1 
ป้าย

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคาท่ีเสนอ 
900 บาท

นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090014 4/9/2019

480 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 5,930.00 5,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
5,930 บาท

บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
5,930 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090015 4/9/2019

481 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเดินไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
ปล๊ักไฟ จ านวน 1 งาน

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาท่ีเสนอ 
4,500 บาท

นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาท่ีตกลงจ้าง
 4,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090013 4/9/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

482 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นอิเล็กโทรด จ านวน 8 ซอง เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนรายวิชาของสาขากายภาพบ าบัด 
ประจ าปีการศึกษา 2562

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 8,000 
บาท

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จ ากัดราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090031 5/9/2019

483 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการเรียนการสอนสาขาเทคนิค
การแพทย์ จ านวน 24 รายการ

40,446.00 40,446.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 40,446 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 40,446 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090006 5/9/2019

484 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและยาส าหรับคลินิกฯ จ านวน 8 
รายการ

9,426.70 9,426.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 9,426.70 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 9,426.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090035 5/9/2019

485 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา Genetic Engineering 
ประจ าปีการศึกษา 2562

11,288.50 11,288.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 11,288.50 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 11,288.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090011 5/9/2019

486 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาเทคนิค
การแพทย์ และรายวิชา682321 จุลชีววิทยาคลินิกและ 
8232259 แบคทีเรียคลินิก ประจ าปีการศึกษา 2562

7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 7,169 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 11,288.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090052 5/9/2019

487 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนคณะสห
เวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 22,470 บาท

บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 22,470 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090010 5/9/2019

488 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาเทคนิค
การแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2562

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ7,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090036 5/9/2019

489 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรพยาธิวิทยา
กายวิภาค ประจ าปีการศึกษา 2562

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิกราคาท่ี
เสนอ 14,980 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 14,980 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090009 5/9/2019

490 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาชีวเวชศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
10,700 บาท

บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 10,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090005 5/9/2019

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

491 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาบริการ (จุลชีววิทยา) 
ประจ าปีการศึกษา 2562

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 6,400 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090053 5/9/2019

492 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 
Molecular&geneng 2 รหัส 68237159 ประจ าปี
การศึกษา 2562

10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 10,486 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 10,486 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090008 5/9/2019

493 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 11 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขา
เทคนิคการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2562

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 13,482 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,482 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090007 5/9/2019

494 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรพยาธวิทยา
กายวิภาค ประจ าปีการศึกษา 2562

3,425.07 3,425.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,425.07 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,425.07 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090044 5/9/2019

495 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาชีวเวชศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562

4,108.80 4,108.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 4,108.80 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 4,108.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090045 5/9/2019

496 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาบริการ (304) 
ประจ าปีการศึกษา 2562

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 5,350 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด  
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090054 5/9/2019

497 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา Toxicology 2 รหัส
 68236454 ประจ าปีการศึกษา 2562

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 1,070 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 1,070 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090040 5/9/2019

498 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาเทคนิค
การแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2562

2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,889 บาท

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,889 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090041 5/9/2019

499 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสุตรพยาธิวิทยา
กายวิภาค ประจ าปีการศึกษา 2562

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 7,062 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,062 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090043 5/9/2019

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

500 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุกายภาพบ าบัด จ านวน 3 รายการ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของสาขา
กายภาพบ าบัด ประจ าปีการศึกษา 2562

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทีแอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 6,420 บาท

บริษัท บีทีแอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090032 5/9/2019

501 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุกายภาพบ าบัด จ านวน 2 รายการ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของสาขา
กายภาพบ าบัด ประจ าปีการศึกษา 2562

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน) ราคาท่ีเสนอ 3,150 บาท

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน) ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,150 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090033 5/9/2019

502 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการด าเนินงานโครงการ Innovation Hubs 
เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตาม
นโยบาย 4.0 กลุ่มเร่ืองสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 6,420 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 6,420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090055 5/9/2019

503 ขออนุมัติค่าจัดท าเล่มฝึกงาน จ านวน 5 เล่ม เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดโครงการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดทาง
คลินิก 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 ช่วงท่ี 1 (จ่ายทราย)

360.50 360.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
360.50 บาท

นางสาวยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
360.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090063 6/9/2019

504 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่ง นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา 
68532159 มหศัลยพยาธิวิทยา ในวันท่ี 14 กันยายน 
2562 (อ.กรรณิการ์ส ารองจ่าย)

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

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090064 6/9/2019

505 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรพยาธิวทยา
กายวิภาค ประจ าปีการศึกษา 2562

15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 15,515 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,515 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090012 9/9/2019

506 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ือง Water bath จ านวน 1 
เคร่ือง

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ
 3,210 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 3,210 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090071 9/9/2019

507 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 
(ห้อง 508)

8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 8,132 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 8,132 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090070 9/9/2019

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

508 ขออนุมัติจัดท าป้ายสติกเกอร์ติดลงพลาสวูด จ านวน 4 
ช้ิน (จ่ายร้านซีลลอส)

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจ ราคาท่ีเสนอ 600
 บาท

นายสุพรชัย หัตถกิจ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090085 10/9/2019

509 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนยางรถจักรยานยนต์ จ านวน 2 
เส้น (เงินหมุน)

470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพฑูรย์ ราคาท่ีเสนอ 470 บาท ร้านไพฑูรย์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 470 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090086 10/9/2019

510 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนหลอดอินฟาเรด จ านวน 1 หลอด 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.บี. เมดิคอล จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 7,500 บาท

บริษัท พี.เอส.บี. เมดิคอล จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงจ้าง 7,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090097 12/9/2019

511 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 7 เคร่ือง
และร้ือถอน จ านวน 8 เคร่ือง

70,513.00 70,513.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 70,513 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 70,513 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090015 12/9/2019

512 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเคมี จ านวน 7 รายการ 14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 14,700 บาท

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090014 12/9/2019

513 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 15 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการด าเนินงานโครงการ Innovation 
Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
ตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเร่ืองสังคมผู้สูงอายุ (Ageing 
Society)

33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
33,500 บาท

บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 33,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090013 12/9/2019

514 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 8 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการด าเนินงานโครงการ Innovation Hubs 
เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตาม
นโยบาย 4.0 กลุ่มเร่ืองสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ
 20,400 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 20,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090018 13/9/2019

515 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 16,000 บาท

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 16,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090019 13/9/2019

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

516 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการ Innovation Hubs เพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 
4.0 กลุ่มเร่ืองสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)

11,037.05 11,037.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 11,037.05 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 11,037.05 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090016 13/9/2019

517 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
จ านวน 5 รายการ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
เทคนิคศัลย์พยาธิ เทคนิคเซลลพยาธิ ประจ าปีการศึกษา
 2562

26,418.30 26,418.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 26,418.30 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 26,418.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090017 13/9/2019

518 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 2,867.00 2,867.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,867 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 2,867 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090119 14/9/2019

519 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการสอนรายวิชาของสาขาเทคนิคการแพทย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562

15,920.00 15,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 15,920 บาท

บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,920 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090020 16/9/2019

520 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 25,866.00 25,866.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 25,866 บาท

บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 25,866 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090021 17/9/2019

521 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนชุดขาไฟนีออน 18w หลอดสี
แดงพร้อมสายไฟ จ านวน 1 ชุด (จ่ายคุณสมศักด์ิ)

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
เสนอ 700 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090138 20/9/2019

522 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 12 หลอด เพ่ือ
ใช้ส าหรับการปฏิบัติของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์
และการจัดท าข้อสอบ

38,400.00 38,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีเสนอ 
38,400 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 38,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090022 20/9/2019

523 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 79 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์

43,222.64 43,222.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ี
เสนอ 43,222.64 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 43,222.64 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090023 20/9/2019

524 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4 จ านวน 200 รีมเพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนการปฏิบัติงานของบุคลากร
และการจัดท าข้อสอบ

20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 20,544 บาท

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 20,544 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090024 23/9/2019

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

525 ขออนุมัติจัดท าตรายาง จ านวน 4 อัน (เงินหมุน) 870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาท่ีเสนอ 870
 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
870 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090159 23/9/2019

526 ขออนุมัติจัดซ้ือไส้ปากกา จ านวน 11 อันเพ่ือใช้ส าหรับ
การเรียนการสอน (กุลธราส ารองจ่าย)

242.00 242.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด (สาขา
แหลมทองบางแสน) ราคาท่ีเสนอ
 242 บาท

บริษัท บีทูเอส จ ากัด (สาขา
แหลมทองบางแสน)ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 242 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090149 23/9/2019

527 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการและ
จัดซ้ือแฟ้มสันกว้าง จ านวน 50 เล่ม

7,811.73 7,811.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ี
เสนอ 7,811.73 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 7,811.73 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090161 24/9/2019

528 ขออนุมัติจ้างติดต้ังประตูหน้าต่างอลูมิเนียม จ านวน 1 
งาน

21,700.00 21,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาท่ีเสนอ 
21,700 บาท

นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
21,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062090025 25/9/2019

529 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ (นาย
ไพรัช อิฐรัตน์)

2,242.57 2,242.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ี
เสนอ 2,242.57 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 2,242.57 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090171 26/9/2019

530 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาภาคนิพนธ์ ส าหรับ
นิสิตเทคนิคการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2562

2,011.60 2,011.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 2,011.60 บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 2,011.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090179 27/9/2019

531 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาภาคนิพนธ์ ส าหรับ
นิสิตเทคนิคการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2562

4,772.20 4,772.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 4,772.20 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 4,772.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090177 27/9/2019

532 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุกายภาพบ าบัด จ านวน 2 รายการ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 8,400 บาท

บริษัท มันตา คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062090176 27/9/2019

533 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้เก็บยาสามัญประจ าบ้านบ้านเล่ือน
กระจก

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700062090008 2/9/2019

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

534 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานวิชาการ (133) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700062090006 2/9/2019

535 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศวิชาการ
ประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร์ วันท่ี 9 กันยายน 2562

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย ม่วงเงิน นายวิชัย ม่วงเงิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700062090007 2/9/2019

536 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิต จ านวน 10 ช้ิน 
และหูฟังทางการแพทย์ จ านวน 10 ช้ิน

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700062090010 3/9/2019

537 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอน (133) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700062090018 4/9/2019

538 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์บาร์โค้ท 8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700062090014 4/9/2019

539 ขออนุมัติจัดท าตรายางภายในส านักงานคณบดีคณะ
เภสัชศาสตร์ (133)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700062090017 4/9/2019

540 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสอบกลางภาค
คณะเภสัชศาสตร์

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700062090021 5/9/2019

541 ขออนุมัติจัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700062090020 5/9/2019

542 ขออนุมัติซ่อมบ ารุงท่อสูบน้ าใช้ภายในอาคาร 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์ หกยอด นายสุพจน์ หกยอด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3700062090001 10/9/2019

543 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ ใจเรือน นายกิตติศักด์ิ ใจเรือน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3700062090003 10/9/2019

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

544 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องคลีนรูม 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ ใจเรือน นายกิตติศักด์ิ ใจเรือน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3700062090004 10/9/2019

545 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารส าหรับส านักงาน
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (133)

43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3700062090006 10/9/2019

546 ขออนุมัติซ่อมบ ารุงรถตู้ประจ าคณะเภสัชศาสตร์ (172) 38,300.12 38,300.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3700062090007 12/9/2019

547 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์น่ัง 4 ประตู
โครงการประชุมสัมนาผู้บริหารเพ่ือวางแผนการบริหาร
จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คณะเภสัชศาสตร์

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700062090079 12/9/2019

548 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีโครงการสเปรย์
ตะไคร้หอมไล่ยุงเพ่ือผู้ประสบอุทกภัย

9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทปร้ินท์/ เสนอราคา 232.00
 บาท, เซฟท์เคมีและบรรจุภัณฑ์ 
หนองมน/เสนอราคา 3,500.00 บาท, 
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอ
ราคา 2,568.00 บาท, นานาบรรจุ
ภัณฑ์/เสนอราคา 3,000.00 บาท

ร้านสมาร์ทปร้ินท์/ เสนอราคา 232.00
 บาท, เซฟท์เคมีและบรรจุภัณฑ์ 
หนองมน/เสนอราคา 3,500.00 บาท, 
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอ
ราคา 2,568.00 บาท, นานาบรรจุ
ภัณฑ์/เสนอราคา 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700062090091 13/9/2019

549 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิลระเบียบการใช้พ้ืนท่ีคณะ
เภสัชศาสตร์ในช่วงสอบ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บูรพาสต๊ิกเกอร์ บูรพาสต๊ิกเกอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700062090097 17/9/2019

550 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงใกล้หรือ
แสงใต้แดง (172)

63,130.00 63,130.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุปกรณ์และเคมีวิจัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุปกรณ์และเคมีวิจัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3700062090011 18/9/2019

551 ขออนุมัติจ้างย้ายจอรับภาพห้องประชุมและแก้ไขระบบ
สายไฟตู้ Control

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนด์เอ พรีซิช่ัน จ ากัด บริษัท เอ็นพีแอนด์เอ พรีซิช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3700062090014 23/9/2019

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

552 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองแยกสารท่ีเป็นของเหลวความดันสูง 
(HPLC)  (172)

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เค กรุ๊ป เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เจ เค กรุ๊ป เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3700062090020 26/9/2019

553 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองแยกสารด้วยแก๊ส (GC) (172) 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เค กรุ๊ป เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เจ เค กรุ๊ป เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3700062090021 26/9/2019

554 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าม่านช้ัน ท่ี 4,10 และ11 369,000.00 369,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกวลิน สีหานาม น.ส. เกวลิน สีหานาม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3700062090012 23/9/2019

555 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศประจ าคณะ
เภสัชศาสตร์

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกติกา กองศิล นายกติกา กองศิล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3700062090013 23/9/2019

556 ขออนุมัติจัดจ้างท าบอร์ดไม้ก๊อกผสมไวท์บอดร์แบบติด
ผนัง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3700062090016 25/9/2019

557 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายอะคริลิค บอกต่ าแหน่งต่างๆ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3700062090017 25/9/2019

558 ขออนุมัติจัดซ้ือม่านบังผู้ป่วย 13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกวลิน สีหานาม น.ส. เกวลิน สีหานาม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700062090128 25/9/2019

559 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายจราจร ป้ายย่ืน และป้ายบอก
ทางติดผนัง

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3700062090018 25/9/2019

560 ขออนุมัติจัดจ้างท าบอร์ดไม้ก๊อกผสมไวท์บอร์ดแบบติด
ผนัง

56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3700062090019 25/9/2019

561 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
561500301000348

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700062090133 26/9/2019

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

562 ขออนุมัติซ่อมป๊ัมน้ าอัตโนมัติ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐพร บุญแก้ว น.ส. ณัฐพร บุญแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700062090135 27/9/2019

563 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท 5แล็บ
 กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท อัฟวาแลนท์ จ ากัด ในวันท่ี 12 
กันยายน 2562

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

PR3800062090010 2/9/2562

564 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท เว็ลธ์ 
แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ ากัด และ บริษัท ไอโคเน็กซ์ 
จ ากัด ในวันท่ี 13 กันยายน 2562

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

PR3800062090011 2/9/2562

565 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท สยาม 
เด็น โซ่ แมนูแฟคเจอร่ิง บริษัท สยามไฮเทคสตีลเซ็น
เตอร์ จ ากัด บริษัท ชิโรกิ คอร์ปอร์เรชัน (ไทยแลนด์) 
และบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด ในวันท่ี 12 
กันยายน 2562

2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062090009 2/9/2562

566 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท บิทคับ
 บล็อกเชน เทคโนโลยี จ ากัด และบริษัท คลิกเน็กซ์ 
จ ากัด ในวันท่ี 5 กันยายน 2562

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

PR3800062090006 2/9/2562

567 จ้างซ่อมพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ของคณะ 200.00           200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่แกละหาดวอน ร้าน อู่แกละหาดวอน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062090013 2/9/2562

568 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท โมทีฟ
 เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคสเปซ จ ากัด 
และบริษัท เอ-โฮสต์ จ ากัด ในวันท่ี 5 กันยายน 2562

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

PR3800062090007 2/9/2562

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

569 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท ทีโอที
 อคาเดม่ี กรุงเทพฯ ในวันท่ี 4 กันยายน 2562

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

PR3800062090005 2/9/2562

570 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท ทูบีบีซ
 เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด และ บริษัท โก
ไฟว์ จ ากัด  ในวันท่ี 6กันยายน 2562

3,800.00         3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062090008 2/9/2562

571 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน ส า
หรบเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท ซอฟต์ส
แควร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด และ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในวันท่ี 5 
กันยายน 2562

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

PR3800062090031 3/9/2562

572 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ม.สวนดุสิต 
ในวันท่ี 6 กันยายน 2562

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

PR3800062090021 3/9/2562

573 จ้างเหมารถสองแถว จ านวน 1 คัน ส าหรับเดินทางไป
กลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บ. ทีบีเคเค (ประเทศไทน) 
จ ากัด ในวันท่ี 5 กันยายน 2562

1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสน่ัน ปงก๋า นายสน่ัน ปงก๋า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062090020 3/9/2562

574 ซ้ือรางปล๊ักไฟฟ้า จ านวน 11 อัน 8,239.00         8,239.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062090015 3/9/2562

575 ซ่อมเปล่ียนแบตเตอร่ีเคร่ือง iPad Pro 9.7 น้ิว จ านวน 
1 เคร่ือง

5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง Apple South Asia (Thailand) 
Limited

Apple South Asia (Thailand) 
Limited

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062090065 6/9/2562

576 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง รร. เดอะไทด์
 รีสอร์ท บางแสน เพ่ือรับส่งประธานคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันท่ี 24-25 
กันยายน 2562

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

PR3800062090074 9/9/2562

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

PR3800062090075 10/9/2562

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

578 ซ้ือของท่ีระลึก(ถุงอาหารทะเลแห้ง) จ านวน 1 ถุง 1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ า นางสาวทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062090118 11/9/2562

579 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง บริษัท โรม อินทิเกร
เต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท แพนด้า
ซอฟต์ แอนด์ ดีเวล็อปเม้นต์ จ ากัด ในวันท่ี 25 กันยายน
 2562

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

PR3800062090132 13/9/2562

580 ค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ด่านตรวจคน
เข้าเมืองศรีราชา และส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 
ในวันท่ี 17 กันยายน 2562

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

PR3800062090131 13/9/2562

581 ซ้ือของท่ีระลึก อาหารทะเลแห้ง จ านวน 3 ชุด 3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ า นางสาวทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062090143 16/9/2562

582 ซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ จ านวน 8 
หลอด

30,700.00       30,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062090002 17/9/2562

583 ซ้ือวัสดุส านักงาน  เทปผ้า หมุดปักบอร์ด เทปลบค าผิด 
ไม้บรรทัด เทปแฟลก5สี กาวแท่ง ปากกา ยางลบ
ส าหรับใช้งานในส านักงาน

573.89           573.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062090144 17/9/2562

584 ซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ จ านวน 6 
หลอด

22,250.00       22,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062090003 19/9/2562

585 เบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00           100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062090163 20/9/2562

586 เบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00           100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062090203 25/9/2562

587 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 30,327.76 30,327.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/เสนอ
ราคา 30,327.76 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/เสนอ
ราคา 30,327.76 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062090001 3/9/2562

588 ขอซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต/เสนอราคา
 6,000.00 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต/เสนอราคา
 6,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062090011 3/9/2562

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

589 ขอซ่อมแซมเคร่ืองบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป/
เสนอราคา 856.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป/
เสนอราคา 856.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062090012 3/9/2562

590 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทะเบียน 
2กษ1375 ชลบุรี

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 300.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062090010 3/9/2562

591 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 29,450.00 29,450.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
29,450.00 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
29,450.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062090003 10/9/2562

592 จ้างท าตรายาง 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงศักด์ิบล๊อก/เสนอราคา 
1,498.00 บาท

ร้านเสียงศักด์ิบล๊อก/เสนอราคา 
1,498.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062090043 17/9/2562

593 จ้างท านามบัตรผู้บริหารคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา  น้อมเศียร/เสนอราคา
 6,900.00 บาท

นางสาวโสระยา  น้อมเศียร/เสนอราคา
 6,900.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062090042 17/9/2562

594 ขอจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค ภาคต้น ปี
การศึกษา 2562

9,182.70 9,182.70 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง/เสนอราคา 
9,182.70 บาท

นายค าสวย  โคตรศรีเมือง/เสนอราคา 
9,182.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062090047 18/9/2562

595 จ้างเหมาสาธิตเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการส ารวจ
ถ่ินอาศัยของลิง

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วัชราพร  ธรรมโชติ/เสนอ
ราคา 40,000.00 บาท

นางสาว วัชราพร  ธรรมโชติ/เสนอ
ราคา 40,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062090005 19/9/2562

596 ขอจ้างท าตรายาง 1,134.20 1,134.20 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงศักด์ิบล๊อก/เสนอราคา 
1,134.20 บาท

ร้านเสียงศักด์ิบล๊อก/เสนอราคา 
1,134.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062090048 19/9/2562

597 ขอจ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 3,624.80 3,624.80 เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร/เสน
ราคา 3,624.80 บาท

นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร/เสน
ราคา 3,624.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062090060 25/9/2562

598 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ ศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศฯ

91,281.70 91,281.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดู ไอ.ที โซลูช่ัน จ ากัด/เสนอ
ราคา 91,281.70 บาท

บริษัท ดู ไอ.ที โซลูช่ัน จ ากัด/เสนอ
ราคา 91,281.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062090002 6/9/2562

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

599 จ้างท าแผ่นพับ จ านวน 300 แผ่น ศูนย์ภูมิภิเทคฌนฌล
ยีอวกาศฯ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์/เสนอราคา 
3,000.00 บาท

ร้านต้นบุญการพิมพ์/เสนอราคา 
3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062090050 19/9/2562

600 จ้างท าหนังสือ จ านวน 190 เล่ม ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศฯ

62,700.00 62,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์/เสนอราคา 
62,700.00 บาท

ร้านชลบุรีการพิมพ์/เสนอราคา 
62,700.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062090006 19/9/2562

601 จ้างท าพวงหลีด เงินสวัสดิการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 1,000 .00
 บาท

ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 1,000 .00
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR 000139 20/9/2562

602 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-หมึกพิมพ์  31ST3590  
(ผงหมึก MP 4500S) ใช้ในการท าข้อสอบรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป และเอกสารของสถาบันภาษา

36,000.00       36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
    2.บริษัทมีความน่าเช่ือถือ 
และมีอาชีพขายและบริการด้าน
นวัตกรรมอุปกรณ์ส านักงาน
อัตโนมัติ  โดยตรง

PR4000062090009 5/9/2019

603 ขอความเห็นชอบซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- งานล้างและ
ตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศของห้องสถาบันภาษาช้ัน 4 
และช้ัน 5 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 
จ านวน 14 เคร่ือง (เป็นครุภัณฑ์ของกองอาคารสถานท่ี)

11,235.00       11,235.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด        เดชาติวงศ์ กรุ๊ป 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
   2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ 
และมีอาชีพรับเหมาดูแลระบบ
ไฟฟ้า แอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทุกชนิด โดยตรง

PR4000062090011 9/9/2019

604 ขอความเห็นชอบซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-งานล้าง
ตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศของท่ีศูนย์จ าหน่ายเอกสาร
สถาบันภาษา  จ านวน ๒ เคร่ือง

1,605.00         1,605.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด        เดชาติวงศ์ กรุ๊ป 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
   2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ 
และมีอาชีพรับเหมาดูแลระบบ
ไฟฟ้า แอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทุกชนิด โดยตรง

PR4000062090012 9/9/2019

605 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ซ้ือหนังสือแบบเรียน เพ่ือ
ใช้ในโครงการ Jump Start English ส าหรับครูพันธ์ุใหม่
     (กิจกรรมโครงการวิจัย CLIL) (ก.ย.2562-ม.ค.2563)

5,351.75         5,351.75 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สาขามหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สาขามหาวิทยาลัยบูรพา

1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
    2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ 
และจัดจ าหน่ายหนังสือ ส่ิงพิมพ์
 โดยตรง

PR4000062090013 10/9/2019

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

606 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ซ้ือของท่ีระลึก (แก้วมัค) 
เพ่ือใช้ในโครงการ Jump Start English ส าหรับครูพันธ์ุ
ใหม่ (กิจกรรมโครงการวิจัย CLIL) (ก.ย.2562-ม.ค.2563)

13,500.00       13,500.00 เฉพาะเจาะจง อุไร เบญจรงค์ อุไร เบญจรงค์ 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
    2.ร้านมีความน่าเช่ือถือ และ
จัดจ าหน่ายจ าหน่าย และรับ
ผลิตถ้วย - ชาม ลายคราม 
รวมถึงข้าวของเคร่ืองใช้ลาย
เบญจรงค์ โดยตรง

PR4000062090014 10/9/2019

607 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เติม
วันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้ในโครงการ Jump
 Start English ส าหรับครูพันธ์ุใหม่ (กิจกรรม
โครงการวิจัย CLIL) เติมรถประจ าสถาบันภาษา ขฉ 
7133 ชลบุรี

1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         ธิดามหานคร 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
     2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ
 และจัดจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 
โดยตรง

PR4000062090018 13/9/2019

608 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์  
เพ่ือใช้ในโครงการ Jump Start English ส าหรับครูพันธ์ุ
ใหม่ (กิจกรรมโครงการวิจัย CLIL)  (ก.ย.2562-ม.ค.
2563)

12,600.00       12,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
     2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ
 และจัดจ าหน่ายหมึกพิมพ์แท้ 
และวัสดุส านักงานทุกประเภท 
โดยตรง

PR4000062090022 20/9/2019

609 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ซ้ือวัสดุส านักงานตามใบ
ประกอบเสนอซ้ือ 0005/62 จ านวน 9 รายการ  เพ่ือใช้
ในโครงการ Jump Start English ส าหรับครูพันธ์ุใหม่ 
(กิจกรรมโครงการวิจัย CLIL)  (ก.ย.2562-ม.ค.2563)

5,156.91         5,156.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
     2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ
 และมีอาชีพจ าหน่ายสินค้า
อุปกรณ์ส านักงาน โดยตรง

PR4000062090023 20/9/2019

610 ขอความเห็นชอบซ่อมแซมและบ ารุงรักษา : งาน
ปรับปรุงศูนย์จ าหน่ายเอกสารสถาบันภาษา จ านวน 1 
งาน          หมายเลขครุภัณฑ์ 572401049000001

22,951.50       22,951.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด        เดชาติวงศ์ กรุ๊ป 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
   2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ 
และมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง 
ดูแลระบบไฟฟ้า แอร์ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โดยตรง

PR4000062090027 27/9/2562

611 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าคณาจารย์
มาท าการสอนท่ีวิทยาเขตสระแก้ว ในวันท่ี 5 กันยายน 
พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062090001 2/9/2019

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

612 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 52.50 52.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062090007 5/9/2019

613 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าคณาจารย์
ไปท าการสอนท่ีวิทยาเขตสระแก้ว ในวันท่ี 9 กันยายน 
พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062090006 5/9/2019

614 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าคณาจารย์
ไปท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว ในวันท่ี 12 
กันยายน พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062090010 9/9/2019

615 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าคณาจารย์
มาท าการสอนท่ีวิทยาเขตสระแก้ว ในวันท่ี 26 กันยายน
 พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062090014 17/9/2019

616 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าคณาจารย์
มาท าการสอนท่ีวิทยาเขตสระแก้ว ใน วันท่ี 19 กันยายน
 พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062090012 17/9/2019

617 ขออนุมัติจ้างท าเล่มคู่มือสหกิจศึกษา ประกอบรายวิชา 
780481 สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062090015 17/9/2019

618 ขออนุมัติจ้างท าเล่มคู่มือการวิจัยทางบริหารธุรกิจ 
ประกอบรายวิชา 780481 สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 
2562

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062090016 17/9/2019

619 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) น าคณาจารย์
มาท าการสอนท่ีวิทยาเขตสระแก้ว ใน วันท่ี 23 กันยายน
 พ.ศ. 2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062090013 17/9/2019

620 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 904.75 904.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062090022 20/9/2019

621 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางรับส่ง
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วน
งาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2561 ใน
วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2562

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062090021 20/9/2019

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

622 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางรับส่ง
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปีการศึกษา 
2561 ในวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2562

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062090020 20/9/2019

623 ขออนุมัติจัดจ้างท าเล่มร่างยุทธศาสตร์คณะ 735.00 735.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์ ร้านต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062090024 23/9/2019

624 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิลประกอบการประเมินการ
เรียนในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม และรายวิชา
เทคนิคการขาย ภาคเรียนท่ี 1/2562

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062090023 23/9/2019

625 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก คณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับ
ส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2561 
เพ่ือมอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตน
ศิลป์ ประธานกรรมการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ 
หล่อพิทยากร กรรมการฯ และ ดร.ประทีป อูปแก้ว 
กรรมการฯ

2,805.00 2,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ ซินดิเคท จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เอส แอนด์ ซินดิเคท จ ากัด 
(มหาชน)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062090025 23/9/2019

626 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062090026 25/9/2019

627 ขออนุมัติจัดซ้ือฉากก้ันห้อง 4,900.00         4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

5/6/2562 4/9/2562

628 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ 16,350.14       16,350.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

10/10/2562 5/9/2562

629 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการประชุม
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 9/2562

909.50           909.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

9/9/2562 9/9/2562

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

630 ขออนุมัติจัดซ้ือช้ันใส่แฟ้ม 24,500.00       24,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

10/9/2562 9/9/2562

631 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้วาง 4,900.00         4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

9/9/2562 9/9/2562

632 ขออนุมัติจัดซ้ือโต๊ะท างาน 9,980.00         9,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

10/9/2562 9/9/2562

633 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม 160.00           160.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

10/9/2562 9/9/2562

634 ขออนุมัติจัดซ้ือเก้าอ้ี 4,990.00         4,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

10/9/2562 9/9/2562

635 ขออนุมัติจัดซือ้โซฟา 9,800.00         9,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

10/9/2562 9/9/2562

636 ขออนุมัติจัดซ้ือช้ันวางของ 14,700.00       14,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

10/9/2562 9/9/2562

637 ขออนุมัติดจัดซ้ืออุปกรณ์ช่าง 4,875.00         4,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

11/9/2562 10/9/2562

638 ขออนุมัติจัดซ้ือโทรโข่ง 6,400.00         6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

11/9/2562 10/9/2562

639 ขออนุมัติจัดซ้ือพัดลม 12,600.00       12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

11/9/2562 10/9/2562

640 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้เอกสาร 8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

11/9/2562 10/9/2562

641 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุส าหรับโครงการสัมมนาจัดท า
แผนยุทธศาสตร์

4,454.00         4,454.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

13/9/2562 12/9/2562

642 ขออนุมัติเบิกค่าสัมมนาจัดท ารายงานสรุปโครงการ 4,120.00         4,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

13/9/2562 13/9/2562

643 สินค้า จ านวน 3 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ีเสนอ
 9,900.00 บาท

ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ีเสนอ
 9,900.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062090001 3/9/2019

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

644 อิชิตัน จ านวน 26 ลัง 8,190.00 8,190.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ /ราคาท่ี
เสนอ 8,190.00 บาท

นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาท่ี
เสนอ 8,190.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062090004 3/9/2019

645 สินค้า จ านวน 22 รายการ 57,920.00 57,920.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บี แอนด์ บี อินดัสทรี /ราคาท่ี
เสนอ 3,200.00 บาท, ร้านกิจชัยส
เตช่ันเนอร่ี / ราคาท่ีเสนอ 2,080.00 
บาท / ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคา
ท่ีเสนอ 52,640.00 บาท

บจก.บี แอนด์ บี อินดัสทรี /ราคาท่ี
เสนอ 3,200.00 บาท, ร้านกิจชัยส
เตช่ันเนอร่ี / ราคาท่ีเสนอ 2,080.00 
บาท / ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคา
ท่ีเสนอ 52,640.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062090002 3/9/2019

646 ซาลาเปาและขนมจีบไก่ จ านวน 5 รายการ 5,546.88 5,546.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
5,546.88 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
5,546.88 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062090003 3/9/2019

647 น้ าอัดลมและน้ าด่ืมน้ าทิพย์ จ านวน 2 รายการ 7,609.73 7,609.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 7,609.73  บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 7,609.73  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062090006 9/9/2019

648 ไส้กรอกและไก่จ๊อ จ านวน 3 รายการ 4,370.00 4,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 4,370.00 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 4,370.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062090005 9/9/2019

649 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 36 
รายการ

32,757.61 32,757.61 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / 
ราคาท่ีเสนอ  32,757.61 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / 
ราคาท่ีเสนอ  32,757.61 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062090008 9/9/2019

650 พาย,คุกก้ี จ านวน 100 ห่อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00  บาท

นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062090007 9/9/2019

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

651 สินค้า วัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 13
 รายการ

9,282.00 9,282.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ  9,282.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ  9,282.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062090009 11/9/2019

652 ไส้กรอก จ านวน 2 รายการ 920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพีเฟร
ชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ  920.00 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพีเฟร
ชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ  920.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062090010 13/9/2019

653 จ้างซ่อมแซมท่อน้ าดีของระบบลูกลอยบ่อเก็บน้ าหอส่ง
น้ า จ านวน 1 งาน

82,384.12 82,384.12 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์
 / ราคาท่ีเสนอ 82,384.12 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์
 / ราคาท่ีเสนอ 82,384.12 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062080117 2/9/2019

654 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  4,400.00 
บาท

ร้านรุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  4,400.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090006 2/9/2019

655 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 4 เคร่ือง 
(เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ตรวจเช็คระบบต่าง ๆ) 
(Nissun RD8-2920001001/26 AQ,Volvo 1030 GE 
7440-009-00002/39 AQ, 
Volvo731GE-5206001010008 BT-AQ, Mitsubishi 
ชะอ า 5208060010433)

90,736.00 90,736.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญวลัยพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  90,736.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญวลัยพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  90,736.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062080116 2/9/2019

656 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงวัสดุ-อุปกรณ์ด าน้ า จ านวน 3 รายการ 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคูบ้า เทคนิค เซอร์วิส จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ 15,943.00  บาท

บริษัท สคูบ้า เทคนิค เซอร์วิส จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ 15,943.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090004 2/9/2019

657 ค่าจ้างย้าย และซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ-แบบแยก
ส่วน ย่ีห้อแคเรีย (ขนาด 36,000 BTU.) จ านวน 2 เคร่ือง

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 13,000.00
 บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 13,000.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090002 2/9/2019

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

658 วัสดุการเกษตร(บอลวาล์ว ขนาด 100A)  จ านน 1 
รายการ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาซาฮี ออมนิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  28,636.35บาท

บริษัท อาซาฮี ออมนิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  28,636.35บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090062 2/9/2019

659 วัสดุการเกษตร(วาล์วผีเส้ือ) ขนาด 150A จ านวน 1 
รายการ

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาซาฮี ออมนิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 18,959.06   บาท

บริษัท อาซาฮี ออมนิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 18,959.06   บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090007 2/9/2019

660 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 
1,080.00 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 
1,080.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090003 2/9/2019

661 วัสดุการเกษร จ านวน3 รายการ 45.00 45.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาท่ีเสนอ 
44.00 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาท่ีเสนอ 
44.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090010 2/9/2019

662 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090008 2/9/2019

663 น้ ายาท าความสะอาดเบาะผ้าพรม จ านวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 178.00 บาท

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 178.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090009 2/9/2019

664 วัสดุส านักงาน(ธงตราสัญลักษณ์) จ านวน 1 รายการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
 ราคาท่ีเสนอ 480.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
 ราคาท่ีเสนอ 480.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090005 2/9/2019

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

665 วัสดุก่อสร้าง และวัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 16 รายการ(สี
ทากันซึม, ครงเล่ือยตัดเหล็ก,แปรงทาสี,ท่อPVC, 
โทรศัพท์ส านักงาน,หัวต่อสายโทรศัพท์, ลับต่อ
สายโทรศัพท์,ไขควงเช็คไฟ,กวอีพ็อกซ่ี,ท่อยูเน่ียน,ท่อ
PVC,ข้อต่อตรง,ใบหินเจียร,ข้อต่อตรงเกลียวนอก)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ,บริษัท ซีอาร์ซี 
ไทวัสดุ จ ากัด,บริษัท โฮม ดปรดักส์ 
เว็นเตอร์ จ ากัด,บริษัท บ๊ิกซี ชูเปอร์เว็น
เตอร์/ ราคาท่ีเสนอ  5,866.00 บาท

ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ,บริษัท ซีอาร์ซี 
ไทวัสดุ จ ากัด,บริษัท โฮม ดปรดักส์ 
เว็นเตอร์ จ ากัด,บริษัท บ๊ิกซี ชูเปอร์เว็น
เตอร์/ ราคาท่ีเสนอ  5,866.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090020 3/9/2019

666 วัสดุวิทยาศาสตร์(ครอบแก้ว) จ านวน 1 รายการ 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนพรัตน์สังฆภัณฑ์  / ราคาท่ีเสนอ 
1,350.00 บาท

ร้านนพรัตน์สังฆภัณฑ์  / ราคาท่ีเสนอ 
1,350.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090014 3/9/2019

667 วัสดุ-อุปกรณ์ด าน้ า(สายเกจบอกแรงดันอากาศ) จ านวน
 1 รายการ

6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคูบ้า เทคนิค เซอร์วิส จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ 6,634.00  บาท

บริษัท สคูบ้า เทคนิค เซอร์วิส จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ 6,634.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090022 4/9/2019

668 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 20 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณอ าพล  เทียนเงิน,        คุณนพรัตน์
  แนบสนิท       คุณนาวิก  กล่อม
ประเสริฐ/ ราคาท่ีเสนอ 2,495.00  
บาท

คุณอ าพล  เทียนเงิน,        คุณนพรัตน์
  แนบสนิท       คุณนาวิก  กล่อม
ประเสริฐ/ ราคาท่ีเสนอ 2,495.00  
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090023 4/9/2019

669 วัสดุส านักงาน(แฟ้มห่วง 1 น้ิว) จ านวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ  1,416.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ  1,416.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090025 4/9/2019

670 จ้างร้ือแผงป้ายไวนิล โครงเหล็ก จ านวน 4 ป้าย พร้อม
ทาสีราวกันตกด้านหลังป้ายไวนิล จ านวน 1 งาน

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์
 / ราคาท่ีเสนอ  42,800.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์
 / ราคาท่ีเสนอ  42,800.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090032 5/9/2019

671 วัสดุการเกษตร(อาหารปลกินพืช) จ านวน 1 รายการ 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ีฮวดสุน/ ราคาท่ีเสนอ  780.00 
บาท

ร้านล้ีฮวดสุน/ ราคาท่ีเสนอ  780.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090028 5/9/2019

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

672 จ้างซ่อมแซมห้องน้ าเจ้าหน้าท่ี ชาย-หญิง ฝ่ังสถานเล้ียง
สัตว์น้ าเค็ม จ านว 4 ห้อง ร้ือเปล่ียนโถสุขภัณฑ์แบบน่ัง
ยอง เป็นแบบชนิดน่ังราบ พร้อมอุปกรณ์ภายในห้องน้ า
และก่ออิฐปูผนัง จ านวน 1 งาน

31,119.88 31,119.88 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์
 / ราคาท่ีเสนอ 31,119.88 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์
 / ราคาท่ีเสนอ 31,119.88 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090033 5/9/2019

673 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานท่ี 
ทรัพย์สิน ณ ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 10 
เดือนกรกฎาคม 2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-ค่าใช้จ่าย
ส าหรับศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล)

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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000062090001 9/9/2019

674 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 10 เดือนกรกฎาคม 
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-ค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล)

14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  
14,160.00บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  
14,160.00บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000062090002 9/9/2019

675 ค่าของท่ีระลึก(ส าหรับคะกรรมการตรวจประเมินงาน
ประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2561) จ านวน1 
รายการ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิลาพร/ ราคาท่ีเสนอ  2,600.00 
บาท

ร้านศิลาพร/ ราคาท่ีเสนอ  2,600.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090061 9/9/2019

676 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์) ย่ีห้อ EPSON EB-2042 ระดับ XGA 
ขนาด4,000 Ansi Lumens  จ านวน 2 เคร่ือง

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090053 9/9/2019

677 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ)  
จ านวน 2 เคร่ือง

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090054 9/9/2019

678 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นแทยงมุม 120 น์่ิว) จ านวน 2 เคร่ือง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  30,000.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  30,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090055 9/9/2019

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

679 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ส าหรับงานประมวลผล) จ านวน 1 เคร่ือง

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 22,000.00  บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 22,000.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090051 9/9/2019

680 ครุภัณฑ์ส านักงาน(โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอ้ี 16 ตัว) 
จ านวน 1 ชุด ห้องประชุม M103

85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ / ราคาท่ี
เสนอ 79,100.00  บาท

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ / ราคาท่ี
เสนอ 79,100.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090057 9/9/2019

681 วัสดุส านักงาน(โทรศัพท์เคล่ือนท่ี พร้อมซิมการ์ด) 
จ านวน 1 เคร่ือง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 807.32 บาท

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 807.32 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090063 9/9/2019

682 วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ (ถังขยะ มีล้อ 240 ลิตร
 4 ใบ สีเขียว, ถังขยะ 40 ลิตรมีฝาปิดสวิง 2ใบสีเหลือง
,สีน้ าเงิน)  เงินรับฝากเงินรายได้-ค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล

8,356.00 8,356.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 7,918.00 บาท, 
ร้านจานชามบางแสน / ราคาท่ีเสนอ 
438.00 บาท

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 7,918.00 บาท, 
ร้านจานชามบางแสน / ราคาท่ีเสนอ 
438.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090050 9/9/2019

683 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ครัวป้าเฉลียว  / ราคาท่ีเสนอ 
3,000.00 บาท

ครัวป้าเฉลียว  / ราคาท่ีเสนอ 
3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090064 10/9/2019

684 วัสดุปรับอากาศ(พัดลมระบายอากาศ) จ านวน 1 ตัว 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ ราคาท่ีเสนอ 
4,700.00 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ ราคาท่ีเสนอ 
4,700.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090068 11/9/2019

685 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี  จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 260.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี  จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 260.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090069 11/9/2019

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

686 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090070 13/9/2019

687 จ้างติดต้ังเปล่ียนกระจกช่องแสง ช่องระบายอากาศ 
จ านวน 4 ช่อง

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณเทิดศักด์ิ  รัศมี/ ราคาท่ีเสนอ 
3,200.00 บาท

คุณเทิดศักด์ิ  รัศมี/ ราคาท่ีเสนอ 
3,200.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090081 16/9/2019

688 วัสดุอ่ืนๆ และของท่ีระลึก (งานเกษียณอายุการ
ปฏิบัติงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประจ าปี
งบประมาณ 2562)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรทองชินเยาวราช2,ร้านจ้อ
ฟลอริสท์/ ราคาท่ีเสนอ 9,700.00 บาท

ร้านเพชรทองชินเยาวราช2,ร้านจ้อ
ฟลอริสท์/ ราคาท่ีเสนอ 9,700.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090082 16/9/2019

689 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ  จ านวน 3 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ 
4,350.00 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ 
4,350.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090087 17/9/2019

690 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย)  จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ  
1,080.00 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ  
1,080.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090098 19/9/2019

691 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 5 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ ราคาท่ีเสนอ 
4,350.00  บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ ราคาท่ีเสนอ 
4,350.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090111 24/9/2019

692 ค่าจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยและจัดการของเสียอันตราย 
จ านวน 1 งาน

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข / ราคาท่ีเสนอ 
1,500.00 บาท

เทศบาลเมืองแสนสุข / ราคาท่ีเสนอ 
1,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090113 24/9/2019

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

693 จ้างบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 3 เคร่ือง ของ
ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล (เงินรับฝากเงินรายได้)

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน / 
ราคาท่ีเสนอ 22,470.00 บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน / 
ราคาท่ีเสนอ 22,470.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062090120 25/9/2019

694 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 11 เดือนสิงหาคม 2562 
(เงินรับฝากเงินรายได้-ค่าใช้จ่ายศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล)

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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000062090006 26/9/2019

695 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยของศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 11 เดือนสิงหาคม 
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้)

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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000062090007 26/9/2019

696 ขออนุมัติจัดซ้ือล าโพงไร้สายแบบพกพา 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090022 9/9/2019

697 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน
ระดับปฐมวัย

8,961.00 8,961.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090114 10/9/2019

698 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองก้ันจราจรอัตโนมัติ 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090145 12/9/2019

699 ขออนุมัติซ่อมระบบแสงสว่างสปอร์ตไลท์โถงอาคาร
ฉลองราชย์ 50 ปี

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ์ คล่องแคล่ว นายพสิษฐ์ คล่องแคล่ว เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090144 12/9/2019

700 ขออนุมัติซ้ือกล่องล้อเล่ือน จ านวน 27 กล่อง 9,963.00 9,963.00 เฉพาะเจาะจง บ. สยามแม็คโคร จก. บ. สยามแม็คโคร จก. เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090237 16/9/2019

701 ขออนุมัติค่าบริการติดต้ังถังกรองสระว่ายน้ า 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพูลช็อป ร้านพูลช็อป เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090227 16/9/2019

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

702 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนกระจก จ านวน 8 รายการ 17,441.00 17,441.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิเศษ อะลูมิน่ัม หจก. พิเศษ อะลูมิน่ัม เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090198 17/9/2019

703 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนกระจกพร้อมกุญแจล็อค จ านวน 2 
รายการ

7,811.00 7,811.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิเศษ อะลูมิน่ัม หจก. พิเศษ อะลูมิน่ัม เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090199 17/9/2019

704 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป หจก. ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090214 18/9/2019

705 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP จ านวน 3 กล่อง 6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090210 18/9/2019

706 ขออนุมัติจ้างเหมาถอดย้ายเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 8
 ชุด

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090232 20/9/2019

707 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 26,484.00 26,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090250 24/9/2019

708 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 2 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก ธิดามหานคร                    
ร้านน้อยบางแสน

หจก ธิดามหานคร                    
ร้านน้อยบางแสน

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090142 11/9/2019

709 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 2 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์                    
ร้านดอกไม้กัลยา

ร้านต้นบุญการพิมพ์                    
ร้านดอกไม้กัลยา

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090143 11/9/2019

710 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 1,125.00 1,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090165 13/9/2019

711 ขออนุมัติจัดซ้ือกรวยกระดาษ 10 ลัง 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090163 13/9/2019

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

712 ขออนุมัติซ่อมแซมและเปล่ียนโช๊คประตู 2 บาน 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090167 13/9/2019

713 ขออนุมัติจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 22,840.00 22,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090166 13/9/2019

714 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 4 รายการ 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซรามิกดีไซน์ ร้านเซรามิกดีไซน์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090168 13/9/2019

715 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการศึกษา 15 รายการ 7,907.00 7,907.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090164 13/9/2019

716 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี โครงการ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการแพทย์เบ้ืองต้น

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชิต  สุธาวา                       
บ. พริมา โซเอ็นติฟิค จก               
บ. สตาร์ เมคดิคับ ไลน์ จก

นายอภิชิต  สุธาวา                       
บ. พริมา โซเอ็นติฟิค จก               
บ. สตาร์ เมคดิคับ ไลน์ จก

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090001 2/9/2019

717 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโครงการมุทิตาจิต วันท่ี 19 กันยายน 
พ.ศ. 2562

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานสองบาท                          
ร้านดอกไม้กัลยา

ร้านจานสองบาท                          
ร้านดอกไม้กัลยา

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090137 9/9/2019

718 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงพ้ืนท่ี 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ พรพล นายวีรศักด์ิ พรพล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090008 2/9/2019

719 ขออนม์ุติเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า 2,660.00 2,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090009 2/9/2019

720 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 16 - 20 
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

PR9000062090048 3/9/2019

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

721 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 16 - 20 
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

PR9000062090047 3/9/2019

722 ขออนุมัติซ้ือบอร์ดเขียนข้อความแบบต้ังโต๊ะ จ านวน 30
 ช้ิน

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บ. มิสเตอร์ ดี โอ วาย จก บ. มิสเตอร์ ดี โอ วาย จก เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090052 4/9/2019

723 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิลโครงการมุทิตาคารวะ ปี
การศึกษา 2562

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090091 6/9/2019

724 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการมุทิตาคารวะ ปี
การศึกษา 2562

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090090 6/9/2019

725 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ชลบุรี รุ่งโรจน์ จก บ. ชลบุรี รุ่งโรจน์ จก เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090106 9/9/2019

726 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 23 - 27 
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

PR9000062090110 10/9/2019

727 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 23 - 27 
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

PR9000062090109 10/9/2019

728 ขออนุมัติจัดซ้ือถ้วย ถาด จาน  ชาม ช้อน ส าหรับ
รับประทานอาหารของนักเรียนระดับปฐมวัย

45,400.00 45,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้ิม ม่ง ก่ี ร้าน ล้ิม ม่ง ก่ี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090112 10/9/2019

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

729 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090146 13/9/2019

730 ขออนุมัติซ้ือตู้แช่แข็ง จ านวน 1 ตู้ 17,900.00 17,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัศร   ไทยเรือง นางสาวปภัศร   ไทยเรือง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090147 16/9/2019

731 ขออนุมัติจัดซ้ือโตีะสแตนเลสและท่ีใส่กะละมังสแตนเลส
 อย่างละ 3 ตัว

27,990.00 27,990.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ฤทธ์ิบ ารุง นายสามารถ ฤทธ์ิบ ารุง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090189 16/9/2019

732 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร) 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090196 17/9/2019

733 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองเคลือบบัตร จ านวน 1 เคร่ือง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090225 19/9/2019

734 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090240 23/9/2019

735 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร) 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090248 23/9/2019

736 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 30 ก.ย. 62 10,000.00 10,000.00 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

PR9000062090242 23/9/2019

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

737 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 30 ก.ย. 62 6,000.00 6,000.00 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

PR9000062090243 23/9/2019

738 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับโครงการแข่งขันกีฬาฯ 4,810.00 4,810.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีแคทลอน  จก. บ. ดีแคทลอน  จก. เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090021 2/9/2019

739 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ OKI (MB472) จ านวน 
2 กล่อง

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090019 2/9/2019

740 ขออนุมัติจัดซ้ือเส้ือส าหรับนักเรียนและคณะกรรมการ
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฯ

8,010.00 8,010.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชฐ ฉัตรรัตนวุฒิ นายวิเชฐ ฉัตรรัตนวุฒิ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090020 2/9/2019

741 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (ซ่อมมอเตอร์คอยล์
เย็น)

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ พรพล นายวีรศักด์ิ พรพล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง         มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000062090081 5/9/2019

742 ซ้ือยา UNasyn 1.5 gm inj (Ampic 1 gm+sulbac 
0.5 gm) จ านวน 200 vial , Terramycin ophth oint
 3.5 gm จ านวน 30 กล่อง

25,217.76 25,217.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090011 2/9/2562

743 ขออนุมัติค่าส่งตรวจทางรังสีวิทยา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากัด
(มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากัด
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090004 2/9/2562

744 ซ้ือยา Amphotericin B 50 mg inj (Fungizone) 
จ านวน 30 vial

5,296.50 5,296.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090005 2/9/2562

745 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจ าเดือน
กันยายน 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062090001 2/9/2562

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

746 ขออนุมัติปรับปรุงโรงเก็บขยะ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา

97,828.00 97,828.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์ หม่ืนหาวงค์ นายอดุลย์ หม่ืนหาวงค์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062090003 3/9/2562

747 กระดาษไดเร็ตเทอร์มอล์ลขนาด 5.5 ซม. *50 หลา 
จ านวน 200 ม้วน

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลูก้า เทค จ ากัด บริษัท พลูก้า เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090010 2/9/2562

748 ซ้ือยา Oxymetazol 0.05% nasal spray 10 ml 
(Oxymet) จ านวน 100 ขวด

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090017 3/9/2562

749 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090013 3/9/2562

750 ขออนุมัติก้ันอลูมิเนียม-กระจก ชุดประตู ช้ัน 5 และช้ัน 
6 อาคารศรีนครินทร์

94,000.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผ้าม่าน ชลบุรีผ้าม่าน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062090007 4/9/2562

751 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 98,380.00 98,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090014 3/9/2562

752 ขออนุมัติซ้ือสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule 
ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062090004 3/9/2562

753 ขอซ้ือเวชภัณฑ์ยา 81,552.62 81,552.62 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090023 4/9/2562

754 จ้างท าป้ายพิมพ์อ้ิงเจ็ท 9,993.80 9,993.80 ตกลงราคา บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090024 4/9/2562

755 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดเรียบ 6,900.00 6,900.00 ตกลงราคา บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090022 4/9/2562

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

756 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090025 4/9/2562

757 ซ่อมรถยนต์ 2 คัน 9,150.00 9,150.00 ตกลงราคา นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090028 4/9/2562

758 ซ่อมเคร่ืองผนึกซอง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพล โพธ์ิสัตย์ นายจักรพล โพธ์ิสัตย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090026 4/9/2562

759 อ๊อกซิเจนชนิดท่อ 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090021 4/9/2562

760 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 42,700.00 42,700.00 ตกลงราคา บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062090010 6/9/2562

761 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062090016 10/9/2562

762 ซ้ือออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 64,587.12 64,587.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090080 9/9/2562

763 ซ้ือ EZ-BAG (IIWAY) (ถุงบรรจุอาหารทางสาย) จ านวน
 ๘,000 ใบ

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090086 9/9/2562

764 ซ้ือ HG Iruxol 15 gm 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090083 9/9/2562

765 ซ้ือยา AdreNAline 1 mg/1 ml จ านวน 1000 amp ,
 Calcium gluconate 10% 10 ml จ านวน 300 amp

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090068 9/9/2562

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

766 ซ้ือยา BethaNEchol 10 mg (Ucholine) จ านวน 20 
กล่อง

13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090054 9/9/2562

767 ซ้ือยา Calamine lotion 60 ml จ านวน 500 ขวด , 
Benzathine Penicillin G 1.2 mu inj จ านวน 200 
vial

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090061 9/9/2562

768 ซ้ือยา Calcium carbonate 1500 mg tab (Caltab 
1500) จ านวน 100 กล่อง

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090063 9/9/2562

769 ซ้ือยา Cetirizine 1 mg/ml 60 ml syr (Zymed) 
จ านวน 500 ขวด

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090049 9/9/2562

770 ซ้ือยา Cholestyramine 4 gm (Resincolestiramina)
 จ านวน 10 กล่อง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090062 9/9/2562

771 ซ้ือยา Cyclosporine 25 mg (Equoral 25) จ านวน 
10 กล่อง

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090060 9/9/2562

772 ซ้ือยา Diprosalic (Betameth+Salicylic) oint 5 gm 
จ านวน 3 กล่อง

7,029.90 7,029.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090050 9/9/2562

773 ซ้ือยา Doxazosin 4 mg (CARDOXA) จ านวน 200 
กล่อง

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090058 9/9/2562

774 ซ้ือยา Fenofibrate 135 mg tab (Triliprix) จ านวน 
50 กล่อง

16,852.50 16,852.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090056 9/9/2562

775 ซ้ือยา N.S.S 0.45% 1000 ml จ านวน 200 ถุง 6,400.74 6,400.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090070 9/9/2562

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

776 ซ้ือยา Sertraline 50 mg tab (SerLIFt) จ านวน 200 
กล่อง , Augmentin 228/5 ml sus (200+28) 70 ml 
(RANCLAV) จ านวน 10 ขวด

13,449.90 13,449.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090057 9/9/2562

777 ซ้ือยา Sulperazon 1.5 gm (CPZ1+SBT0.5) (Sulcef)
 จ านวน 50 vial , Sucralfate 1 gm/5 ml sus 60 ml
 (Ulcefate) จ านวน 200 ขวด

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090064 9/9/2562

778 ซ้ือยา TPN SmofKabiven Pl 1300 KCal inj (1904 
ml) จ านวน 20 bag , TPN-SmofKabiven CT 1600 
KCal (1477 ml) จ านวน 8 ถุง

47,508.00 47,508.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090069 9/9/2562

779 ซ้ือยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre) 
จ านวน 1000 ขวด

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090065 9/9/2562

780 ซ้ือยา Terbutaline 2.5 mg tab จ านวน 2 กล่อง , 
Cephalexin 125mg/5 ml syr 60 ml (Toflex) 
จ านวน 100 ขวด , Co trimoxazole (200+T40/5ml)
 sus 60 ml (Spectrim) จ านวน 100 ขวด

2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090043 9/9/2562

781 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 ชนิด 65,800.00 65,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090097 9/9/2562

782 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090084 9/9/2562

783 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090087 9/9/2562

784 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090093 9/9/2562

หนา้ 79



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

785 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090088 9/9/2562

786 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 19 ชนิด 60,300.00 60,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090079 9/9/2562

787 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090091 9/9/2562

788 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090098 9/9/2562

789 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 3 ชนิด 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090085 9/9/2562

790 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด 49,434.00 49,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090081 9/9/2562

791 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 7 ชนิด 67,200.00 67,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090094 9/9/2562

792 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 8 ชนิด 37,306.00 37,306.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090095 9/9/2562

793 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20 ชนิด 52,540.00 52,540.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090096 9/9/2562

794 จ้างซ่อมแซม Touch screen Displat console 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท วี อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062090015 9/9/2562

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

795 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090115 11/9/2562

796 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090114 11/9/2562

797 ซ้ือยา Lopinavir100+Ritonavir 25 tab (Aluvia) 
จ านวน 45 ขวด

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090113 11/9/2562

798 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 53,500.00 53,500.00 ตกลงราคา บริษัท ไทย อินดัสเทค จ ากัด บริษัท ไทย อินดัสเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062090021 12/9/2562

799 ซ้ือยา Ivermectin 6 mg tab (Vermectin) จ านวน 5 
กล่อง

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090133 13/9/2562

800 ซ้ือแปรงท าความสะอาดเคร่ืองมือ 4,310.00 4,310.00 ตกลงราคา บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส 
กรุ๊ป จ ากัด

บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส 
กรุ๊ป จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090128 13/9/2562

801 ซ้ือยา Magnesium sulfate 50% inj 2 ml จ านวน 50
 กล่อง

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090131 13/9/2562

802 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือนสิงหาคม 2562 
(เพ่ิมเติม)

213.95 213.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090138 18/9/2562

803 ซ้ือยา Piperacillin4+Tazobactam0.5g inj (Tazocin)
 จ านวน 30 กล่อง

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090142 19/9/2562

804 ซ้ือยา Enoxaparin 6000 iu/0.6 ml (Clexane) 
จ านวน 100 กล่อง

48,364.00 48,364.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090143 20/9/2562

หนา้ 81



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

805 ซ้ือยา Cisatracurium 2 mg/ml (Cisatracurium) 
จ านวน 40 กล่อง

23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090153 23/9/2562

806 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090168 24/9/2562

807 ซ้ือ Glove disposable # XS จ านวน 800 กล่อง 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090158 24/9/2562

808 ซ้ือ Mask Disposible -หูเก่ียว จ านวน 1500 กล่อง 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090165 24/9/2562

809 ซ้ือ Suction Control 50 cm # 12 จ านวน 4000 เส้น 45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090163 24/9/2562

810 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

63,500.00 63,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090157 24/9/2562

811 ซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

21,200.00 21,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090160 24/9/2562

812 ซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090159 24/9/2562

813 ซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

48,792.00 48,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090166 24/9/2562

814 ซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090162 24/9/2562

หนา้ 82



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

815 ซ้ือ Suction Control 50 cm # 14 จ านวน 7000 เส้น 79,800.00 79,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090164 24/9/2562

816 ขออนุมัติค่าสอบเทียบคุณภาพเคร่ืองเอกซเรย์และห้อง
เอกซเรย์

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062040254 25/9/2562

817 ค่าจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองอัลตร้าซาวน์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062090024 25/9/2562

818 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ 98,500.00 98,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090176 25/9/2562

819 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090174 25/9/2562

820 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090175 25/9/2562

821 ซ้ือ Conform 4x5 yds จ านวน 450 โหล 75,114.00 75,114.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090179 26/9/2562

822 ซ้ือ Conform 2x5 yds จ านวน 450 โหล 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062090178 26/9/2562

823 ขอเสนอจัดซ้ือวัสดุส านักงานคงคลัง เน่ืองจากวัสดุคง
คลังหมด จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือส าหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในคณะศึกษาศาตร์ เบิกใช้

17,405.00 17,405.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ บริการส่ง
รวดเร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062090004 2/9/2562

824 ขอเสนอค่าเช่าเต้นท์ ใช้กางส าหรับเตรียมอาหารโต๊ะจีน 
โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการฯ 
ประจ าปี 2562 วันท่ี 24 ก.ย. 2562 ณ อาคารวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เท่งเจียว นายสุเทพ เท่งเจียว มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062090080 19/9/2562

หนา้ 83



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

825 ขอเสนอเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมชุดไฟ เคร่ืองเสียงใช้เพ่ือ
ขยายเสียงกิจกรรมบนเวที เปิดเพลงประกอบการแสดง 
ชุดไฟเพ่ิมแสงสว่างบนเวที สร้างความน่าสนใจของการ
แสดง ในโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการฯ ประจ าปี 2562 วันท่ี 24 ก.ย. 2562 ณ 
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062090074 19/9/2562

826 ขอเสนอจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี ส าหรับถ่ายภาพหน้า
งาน และบนเวที ในโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้
เกษียณอายุราชการฯ ประจ าปี 2562 วันท่ี 24 ก.ย. 62
 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062090075 19/9/2562

827 ขอเสนอซ้ือดอกกุหลาบริดหนาม เพ่ือมอบให้กับผู้
เกษียณ ในโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการฯ ประจ าปี 2562 วันท่ี 24 ก.ย. 2562 ณ 
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสินีนาฎ ทะรารัมย์ นางสาวสินีนาฎ ทะรารัมย์ สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062090079 19/9/2562

828 ขอเสนอค่าเช่าชุดการแสดง ส าหรับใช้แต่งตัวนักแสดง 
ในโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการฯ 
ประจ าปี 2562 วันท่ี 24 ก.ย. 2562 ณ อาคารวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเช่าชุด ไนท์ บางแสน ร้านเช่าชุด ไนท์ บางแสน สินค้ามีคุณภาพ บริการส่ง
รวดเร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062090086 19/9/2562

829 ขอเสนอจ้างท าโล่คริสตัล เพ่ือมอบให้กับผู้เกษียณใน
โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการฯ ฯ 
ประจ าปี 2562 วันท่ี 24 ก.ย. 2562 ณ อาคารวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062090076 19/9/2562

830 ขอเสนอซ้ือถุงกระสอบใส่ของ ส าหรับจัดเก็บของท่ี
ระลึกท่ีผู้ร่วมงานมอบให้ผู้เกษียณ ในโครงการแสดง
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการฯ ประจ าปี 2562 วันท่ี
 24 ก.ย. 2562 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญผล ร้าน ส.เจริญผล สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062090088 20/9/2562

หนา้ 84



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

831 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุประกอบการอบรม 
โครงการ หลักสูตร AI จ านวน 1 งาน

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400062090031 17/9/2562

832 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุหนังสือ Python 
จ านวน 500 เล่ม ส าหรับโครงการอบรม หลักสูตร 
Python

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม โกลบอล อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เอม โกลบอล อินโนเวช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400062090030 17/9/2562

833 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประปาและวัสดุไฟฟฟ้า จ านวน 4 
รายการ

26,000.00       26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คุณาวงศ์เดช นายธนิต คุณาวงศ์เดช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062090027 3/9/2562

834 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประปา จ านวน 3 รายการ 4,900.00         4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คุณาวงศ์เดช นายธนิต คุณาวงศ์เดช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062090025 3/9/2562

835 ขออนุมัติจัดซ้ือกรอบรูป+พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลท่ี
 10 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ จ านวน 2 
รูป

3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์ ร้านโมเน่ต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062090030 3/9/2562

836 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนาสีด า ริโก้ 10 หลอด 5,885.00         5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062090032 4/9/2562

837 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 2,190.00         2,190.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/นายกิตติพันธ์  
วงษ์วัฒนพงษ์

บ้านคอมพิวเตอร์/นายกิตติพันธ์  
วงษ์วัฒนพงษ์

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062090077 9/9/2562

838 ขออนุมัติจัดซ้ือช้ันวางอเนกประสงค์ จ านวน 2 ตัว 21,000.00       21,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062090209 19/9/2562

839 ขออนุมัติล้างและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 46 
เคร่ือง

55,105.00       55,105.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062090233 23/9/2562

840 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมประตู และงานทาสี 30,195.40 30,195.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206062090002 1/9/2562

841 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรายาง จ านวน 5 รายการ 1,570.00 1,570.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206062090001 1/9/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

842 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า และ
หมึกเคร่ืองพิมพ์

37,200.00 37,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080378 10/9/2562

843 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือชนิดบันทึก
เวลาเข้า-ออกงาน จ านวน 1 เคร่ือง

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062090041 4/9/2562

844 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าจ้างเดินสาย LAN UTP 
Cate6 1GB/s พร้อมอุปกรณ์และวัสดุประกอบการ
เดินสาย

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062090042 4/9/2562

845 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 4,772.20         4,772.20 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062090104 11/9/2019

846 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมคอนโทรลเคร่ืองป๊ัมน้ า

4,300.00         4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062090105 11/9/2019

847 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 18,300 แผ่น 6,475.00 6,475.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062090040 4/9/2562

848 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังส์ช้ัน 
ขาว-ด า จ านวน 1 เคร่ือง

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062080233 4/9/2562

849 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าคลิปวีดีโอโปรโหมดงานวิจัย 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐภัทร ชินะจิตพันธ์ุ นายณัฐภัทร ชินะจิตพันธ์ุ มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062090103 11/9/2562

850 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บ
เอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง

43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062090124 12/9/2562

851 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 1,000.00 ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090002 2/9/2562

852 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 1,000.00 ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090003 2/9/2562

853 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง 1,000.00 นางสุกัญญา จีนเมือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090004 2/9/2562

854 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090008 2/9/2562

855 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี. พร้ินช็อป 1,000.00 เอส.พี. พร้ินช็อป 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090006 2/9/2562

หนา้ 86



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

856 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090007 2/9/2562

857 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
140.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
140.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090001 2/9/2562

858 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090005 2/9/2562

859 ขออนุมัติซ้ืออาหารแห้งส าหรับจัดชุดตักบาตร 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
2,831.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
2,831.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090014 3/9/2562

860 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3,294.00 3,294.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด 3.285.00 บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด 3.285.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090012 3/9/2562

861 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตัดชุดผู้ป่วย 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย พาราไดซ์ อาร์ทีแซนส์ 
จ ากัด 77,040.00

บริษัท ไทย พาราไดซ์ อาร์ทีแซนส์ 
จ ากัด 77,040.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400062090002 4/9/2562

862 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090027 4/9/2562

863 ขออนุมัติซ้ือพานพุ่ม 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 1,200.00 Kalaya Florist 1,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090019 4/9/2562

864 ขออนุมัติซ้ือพวงมาลา 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 1,000.00 Kalaya Florist 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090020 4/9/2562

865 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,500.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090018 4/9/2562

866 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 3,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090028 5/9/2562

867 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,879.00 นายอุดม แก่นสา 3,879.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090031 5/9/2562

868 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,050.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,050.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090030 5/9/2562

869 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 770.00 770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 770.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 770.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090029 5/9/2562

870 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้และอุปกรณ์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีฟลอรีส 2,380.00 ร้านชลบุรีฟลอรีส 2,380.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090051 6/9/2562

หนา้ 87



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

871 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์เทคนิค 4,950.00 ร้านนิวทาวน์เทคนิค 4,950.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090053 6/9/2562

872 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 10,794.00 10,794.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช 
10,794.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช 
10,794.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090046 6/9/2562

873 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 14,850.00 14,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินทินิท จ ากัด 
14,850.00

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินทินิท จ ากัด 
14,850.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090054 6/9/2562

874 ขออนุมัติวัสดุส านักงาน 9,084.82 9,084.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,084.82

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,084.82

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090045 6/9/2562

875 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ 1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช 
1,780.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช 
1,780.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090047 6/9/2562

876 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 22,600.00 22,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
22,550.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
22,550.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090044 6/9/2562

877 ขออนุมัติซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 9,310.00 9,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินทินิท จ ากัด 
9,310.00

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินทินิท จ ากัด 
9,310.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090052 6/9/2562

878 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 90,600.00 90,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด 90,300.00 บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด 90,300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090050 6/9/2562

879 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 39.50 39.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 39.50 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 39.50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090064 9/9/2562

880 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090069 9/9/2562

881 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090074 9/9/2562

882 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี. พร้ินช็อป 1,000.00 เอส.พี. พร้ินช็อป 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090082 9/9/2562

883 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด 200.00 บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด 200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090072 9/9/2562

884 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 70.00 บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 70.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090067 9/9/2562

885 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
530.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
530.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090068 9/9/2562

หนา้ 88



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

886 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 593.00 593.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
593.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
593.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090061 9/9/2562

887 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 599.00 599.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
599.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
599.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090073 9/9/2562

888 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090065 9/9/2562

889 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090066 9/9/2562

890 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090075 9/9/2562

891 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090076 9/9/2562

892 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090077 9/9/2562

893 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 600.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090078 9/9/2562

894 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090079 9/9/2562

895 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090080 9/9/2562

896 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090081 9/9/2562

897 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 99,721.53 99,721.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
99,529.67

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
99,529.67

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090071 9/9/2562

898 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 280.50 280.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
280.50

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
280.50

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090063 9/9/2562

899 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ 680.00 บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ 680.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090062 9/9/2562

900 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090070 9/9/2562

หนา้ 89



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

901 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 3,899.99 ส.อารยยางยนต์ 3,899.99 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090115 10/9/2562

902 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพาร่วมใจ (2546) จ ากัด 
10,807.00

บริษัท บูรพาร่วมใจ (2546) จ ากัด 
10,807.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090117 10/9/2562

903 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090110 10/9/2562

904 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090120 10/9/2562

905 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090122 10/9/2562

906 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
4,183.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
4,183.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090125 10/9/2562

907 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,684.00 นายอุดม แก่นสา 3,684.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090123 10/9/2562

908 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 583.00 583.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
583.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
583.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090114 10/9/2562

909 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090097 10/9/2562

910 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 600.00 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090098 10/9/2562

911 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090111 10/9/2562

912 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090112 10/9/2562

913 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090121 10/9/2562

914 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090124 10/9/2562

915 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090127 10/9/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

916 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
2,086.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
2,086.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090116 10/9/2562

917 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00 บางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090118 10/9/2562

918 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 904.50 904.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
904.50

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
904.50

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090100 10/9/2562

919 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090113 10/9/2562

920 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090119 10/9/2562

921 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด 3,852.00 บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด 3,852.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090126 10/9/2562

922 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090105 10/9/2562

923 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 685.00 685.00 เฉพาะเจาะจง เอส.เอส.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 
685.00

เอส.เอส.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 
685.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090155 11/9/2562

924 ขออนุมัติซ่อมกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 224.98 224.98 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 224.98 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 224.98 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090157 11/9/2562

925 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง 1,000.00 นางสุกัญญา จีนเมือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090151 11/9/2562

926 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090153 11/9/2562

927 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090156 11/9/2562

928 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090160 11/9/2562

929 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090147 11/9/2562

930 ขออนุมัติซ้ือปากกาลงนามส าหรับผู้บริหาร 1,248.05 1,248.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,248.05

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,248.05

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090159 11/9/2562

หนา้ 91



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

931 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 203.00 203.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
203.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
203.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090161 11/9/2562

932 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 268.00 268.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
268.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
268.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090158 11/9/2562

933 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 572.00 572.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
572.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
572.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090152 11/9/2562

934 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
590.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
590.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090150 11/9/2562

935 ขออนุมัติซ้ือหญ้าเทียม 6,760.00 6,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) 6,760.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) 6,760.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090148 11/9/2562

936 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 315.00 315.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
315.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
315.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090154 11/9/2562

937 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090149 11/9/2562

938 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าวิดิทัศน์ประวัติผู้เกษียณ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมณ อินทวงษ์ 500.00 นางสาวรมณ อินทวงษ์ 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090194 12/9/2562

939 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าวิดิทัศน์ประวัติผู้เกษียณ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา คงโนนกอก 500.00 นางสาวนิตยา คงโนนกอก 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090195 12/9/2562

940 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 331.00 331.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
 331.00

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
 331.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090176 12/9/2562

941 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 603.00 603.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนการพิมพ์ 603.00 ร้านบางแสนการพิมพ์ 603.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090175 12/9/2562

942 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี. พร้ินช็อป 1,000.00 เอส.พี. พร้ินช็อป 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090179 12/9/2562

943 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการท าความสะอาดสถานท่ี 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคมคาย ดอนโสม 200.00 นางสาวคมคาย ดอนโสม 200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090184 12/9/2562

944 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการท าความสะอาดสถานท่ี 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา กรูตัวส์ 200.00 นางสาววาสนา กรูตัวส์ 200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090185 12/9/2562

945 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทอง 99 กะรัต 9,000.00 ร้านทอง 99 กะรัต 9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090186 12/9/2562

หนา้ 92



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

946 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้ส าหรับพานรดน้ า 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 1,000.00 Kalaya Florist 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090193 12/9/2562

947 ขออนุมัติซ้ือต้นไม้และดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน 2,000.00 ร้านจานชามบางแสน 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090178 12/9/2562

948 ขออนุมัติซ้ือพวงมาลัยส าหรับวงดนตรีไทย 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 1,000.00 Kalaya Florist 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090188 12/9/2562

949 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 397.00 397.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
397.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
397.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090173 12/9/2562

950 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 545.00 545.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
545.00

ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
545.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090177 12/9/2562

951 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090174 12/9/2562

952 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090180 12/9/2562

953 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090181 12/9/2562

954 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090182 12/9/2562

955 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
551.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
551.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090183 12/9/2562

956 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน 996.00 ร้านจานชามบางแสน 996.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090187 12/9/2562

957 ขออนุมัติเช่าชุดนักแสดง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วทับทิม 2,500.00 ร้านแก้วทับทิม 2,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090189 12/9/2562

958 ขออนุมัติเช่าชุดนักแสดง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านน้องดา 1,650.00 ร้านบ้านน้องดา 1,650.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090190 12/9/2562

959 ขออนุมัติเช่าชุดนักแสดง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยพร ขุนตาล 2,500.00 นายไชยพร ขุนตาล 2,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090191 12/9/2562

960 ขออนุมัติเช่าชุดนักแสดง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะโชค ลีลอย 2,500.00 นายชนะโชค ลีลอย 2,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090192 12/9/2562

หนา้ 93



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

961 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 45.00 45.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์ซีร็อก 45.00 ร้านเบสท์ซีร็อก 45.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090242 13/9/2562

962 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 1,531.00 1,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,531.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,531.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090239 13/9/2562

963 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 465.00 465.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน 465.00 ร้านจานชาม บางแสน 465.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090240 13/9/2562

964 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตเอกสาร 140.00 บัณฑิตเอกสาร 140.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090246 13/9/2562

965 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 392.00 392.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 392.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 392.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090245 13/9/2562

966 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 87.00 87.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 87.00 ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 87.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090244 13/9/2562

967 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซฟท์เคมีและบรรจุภัณฑ์ หนองมน
 210.00

ร้านเซฟท์เคมีและบรรจุภัณฑ์ หนองมน
 210.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090241 13/9/2562

968 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศศิ 1,270.00 ร้านศศิ 1,270.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090247 13/9/2562

969 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุง (หร่ัง) 130.00 ร้านลุง (หร่ัง) 130.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090243 13/9/2562

970 ขออนุมัติซ้ือไม้ประดับ พืชสวน และวัสดุตกแต่ง 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย วจะสุวรรณ 80,000.00 นายธงชัย วจะสุวรรณ 80,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400062090003 19/9/2562

971 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 2,985.00 2,985.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเค้ียงเจริญ 2,985.00 ร้านเค้ียงเจริญ 2,985.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090236 13/9/2562

972 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090254 16/9/2562

973 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
58,530.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
58,530.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090253 16/9/2562

974 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล 33,800.00 33,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
33,800.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
33,800.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090252 16/9/2562

975 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,500.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090260 17/9/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

976 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,977.00 นายอุดม แก่นสา 3,977.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090257 17/9/2562

977 ขออนุมัติซ้ือข้าวสาร 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด 1,480.00

บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด 1,480.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090271 18/9/2562

978 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 760.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 760.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090281 23/9/2562

979 ขออนุมัติจ้างจัดท าวิดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร โสศรีภา 1,000.00 นางสาวศศิธร โสศรีภา 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090330 27/9/2562

980 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท าป้ายไวนิล และจัดหา
ของท่ีระลึกเพ่ือมอบให้แก่วิทยากร

3,500.00         1,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกเพชร ร้านกนกเพชร เป็นการประชาสัมพันธ์
ร้านอาหารท่ีช้ันท่ี 1 วิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600062090006 2/9/2562

981 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 4,800.00         4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา จัดเตรียมเพ่ือบริการส าหรับ
คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี ของ
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062090001 2/9/2562

982 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 
28 เคร่ือง วันท่ี 2 -30 ก.ย. 62

16,800.00       16,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เพ่ือใช้ในห้องเรีนส าหรับนิสิต

วิทยาลัยนานาชาติ
PR2600062090014 2/9/2562

983
ขอความเห็นชอบในการจัดหาธงญ่ีปุ่นส าหรับร้านอาหาร 4,500.00         4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เป็นการประชาสัมพันธ์
ร้านอาหารท่ีช้ันท่ี 1 วิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600062090004 2/9/2562

984
ขอความเห็นชอบในการจัดหาเส้ือส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม 10,000.00         9,071.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านScreen Room ร้านScreen Room ใช้ในโครงการสัมมนาบุคคลกร
ท่ีจ.ปราจีนบุรี

PR2600062090002 2/9/2562

985 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ
อากาศ

10,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายโกมล  ฤทธ์ิงาม นายโกมล  ฤทธ์ิงาม ใช้ในโครงการสัมมนาบุคคลกร

ท่ีจ.ปราจีนบุรี
PR2600062090005 2/9/2562

986 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโทรทัศน์แอลอีดี 32 น้ิว 
จ านวน 2 เคร่ือง

12,000.00       11,980.00 เฉพาะเจาะจง
นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เพ่ือใช้เปล่ียนทดแทนของเดิมท่ี

ช ารุดในหอพัก
PR2600062090007 2/9/2562

987
ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท าสต๊ิกเกอร์ ส าหรับ
ติดต้ังบริเวณร้านอาหาร

9,630.00         9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด เป็นการประชาสัมพันธ์
ร้านอาหารท่ีช้ันท่ี 1 วิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600062090003 2/9/2562

988 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างปฏิบัติงานดูแลความ
เรียบร้อยของหอักนิสิตและอ านวยความสะดวกให้นิสิต
หอพักในช่วงวันท่ี 7-8 ก.ย. 62

840.00           840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพรัตน์ ครุฑปราการ นางสาวนพรัตน์ ครุฑปราการ ปฎิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีไป
อบรมโครงการพัฒนาบุคคลากร

PR2600062090009 3/9/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

989
ขอความเห็นชอบในการจัดหา USB WIFI

2,000.00         1,580.00
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ปจ ากัด บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ปจ ากัด เพ่ือใช้ในห้องเรีนส าหรับนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062090011 4/9/2562

991 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างติดต้ังกล้องงวจรปิด
รถยนต์

4,870.00         4,870.00
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยสุวรรณภูมิ เอวี จ ากัด บริษัท ไทยสุวรรณภูมิ เอวี จ ากัด เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถ
บนถนน

PR2600062090028 6/9/2562

992
ขอความเห็นชอบในการจัดหาเก้าอ้ืส าหรับใข้ในห้องสมุด

51,800.00       51,800.00
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลิฟว่ิง แอนด์ เดคคอร์ เซ็นเตอร์
 จ ากัด

บริษัท ลิฟว่ิง แอนด์ เดคคอร์ เซ็นเตอร์
 จ ากัด

เพ่ือใช้เปล่ียนทดแทนของเดิมท่ี
ช ารุดในห้องสมุด

PR2600062090040 10/9/2562

993 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 31,880.00       31,880.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง PR2600062090027 10/9/2562

994 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเก้าอ้ีส าหรับห้องสมุด 60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

เพ่ือใช้เปล่ียนทดแทนของเดิมท่ี
ช ารุดในห้องสมุด

PR2600062090041 10/9/2562

995 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 77,540.00       77,540.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาของนิสิตวิทยาลยั
นานาชาติ

PR2600062090068 13/9/2562

996 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 50,528.00       50,528.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาของนิสิตวิทยาลยั
นานาชาติ

PR2600062090067 13/9/2562

997 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 2,798.00         2,798.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด เพ่ือใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาของนิสิตวิทยาลยั
นานาชาติ

PR2600062090066 13/9/2562

998 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการไหว้ครู 
วันท่ี 19 ก.ย.2562

36,400.00       35,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชนชาติสปอร์ต ศรีราชา ร้านชนชาติสปอร์ต ศรีราชา ใช้ในโครงการไหว้ครู PR2600062090062 13/9/2562

999 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างชุดนางร าในโครงการไหว้
ครูและบายศรีสู่ขวัญ

8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านle’ celebrity ร้านle’ celebrity ใช้ในโครงการไหว้ครู PR2600062090064 13/9/2562

1000 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
อาคารหอพักและอาคารวิทยาลัย

10,700.00       10,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส ได้รับแจ้งว่าเคร่ืองปรับอากาศ
ในหอพักเสียจึงแจ้งช่างซ่อม

PR2600062090065 13/9/2562

1001 ขอความเห็นชอบในการจัดหาจานชามใช้ใน
ห้องปฏิบัติการครัว

7,000.00         6,875.72 เฉพาะเจาะจง ร้าน จานชามบางแสน ร้าน จานชามบางแสน ใช้ในห้องปฏิบัติการครัว PR2600062090087 20/9/2562

1002 ขอความเห็นชอบในารจัดหาปากกา Marker ส าหรับใช้
ในการเรียนการสอน

1,500.00         1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน PR2600062090108 24/9/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1003 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน
กันยายน พ.ศ. 2562

2,627.75         2,627.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนเกินถ่ายเอกสาร PR2600062090120 26/9/2562

1004 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการลงนาม
ความร่วมมือ EEC-HDC

6,750.00         4,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เพ่ิอใช้ในโครงการความร่วมมือ PR2600062090109 26/9/2562

1005 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือน กันยายน พ.ศ.2562 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217062090007 2/9/2562

1006 เพ่ือซ้ือกระดาษ A4 เพ่ือใช้ภายในหน่วยงานของศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

3,165.00 3,165.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217062090006 6/9/2562

1007 ซ้ือวัสดุของใช้เข้าสโตร์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์ นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217062090012 17/9/2562

1008 ซ้ือภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานสองบาท ร้านจานสองบาท ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217062090013 17/9/2562

1009 ซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือรองรับลูกค้าท่ีมาใช้บริการภายในห้องพัก
ของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217062090010 17/9/2562

1010 ซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือใช้ในงานประชุมจัดเล้ียงสัมมนาฯ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทูบี วอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทูบี วอเตอร์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217062090011 17/9/2562

1011 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

14,000.00 14000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062090211 19/9/2562

1012 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ (สี
น้ าภายในสีขาว)

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062080315 2/9/2562

1013 ขออนุมัติจ้างเช่ารถ รับ-ส่ง ศาสตร์จารย์ ดร.จักรกฤษณ์
 นรนิติผดุงการ เพ่ือสอบปากปล่าดุษฎีนิพนธ์ น.ส.พว
รรณ ใจคง

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศิระ พันธุมวนิช             ราคา
เสนอ 5,600.00 บาท

นายศิระ พันธุมวนิช             ราคา
เสนอ 5,600.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500062090007 5/9/2562

1014 ขออนุมัติค่าจ้างเข้าเล่มประเมินตนเอง ปี2561 จ านวน 
6 เล่ม

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส     ราคา
เสนอ 300 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส     ราคาจ้าง
 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500062090018 9/9/2562

หนา้ 97



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1015 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 4,692.00 4,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090008 3/9/2019

1016 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 9,985.00 9,985.00 เฉพาะเจาะจง บ. สยามอินเตอร์ มัลติมีเดีย จก. บ. สยามอินเตอร์ มัลติมีเดีย จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090007 3/9/2019

1017 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090011 4/9/2019

1018 ขอความเห็นชอบซ่อมบอร์ดไฟและเปล่ียนปุ่มกดลิฟต์ 5,083.00 5,083.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090010 4/9/2019

1019 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างตรวจเช็คสภาพและเปล่ียน
ถ่ายน้ ามันเคร่ือง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้าเจริญยนต์ ชลบุรี จก. บ. โตโยต้าเจริญยนต์ ชลบุรี จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090013 4/9/2019

1020 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือของท่ีระลึก 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างเพชรทองชินเยาวราช ห้างเพชรทองชินเยาวราช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090033 10/9/2019

1021 ขอความเห็นชอบเสนอพิมพ์ไวนิล 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090034 10/9/2019

1022 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมทีวี 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม เชียงกาขันธ์ นายบุญเสริม เชียงกาขันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090028 10/9/2019

1023 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุไฟฟ้า 10,100.00 10,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยนันท์ อุปนันท์ น.ส. ปิยนันท์ อุปนันท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090030 10/9/2019

1024 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 9,960.00 9,960.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย์ กิตติพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090031 10/9/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1025 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเดินสายไฟ 32,020.00 32,020.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม เชียงกาขันธ์ นายบุญเสริม เชียงกาขันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090029 10/9/2019

1026 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าใส ร้านฟ้าใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090032 10/9/2019

1027 ขอความเห็นชอบเสนอพิมพ์งานและเข้าเล่ม 2,925.00 2,925.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090044 12/9/2019

1028 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090045 12/9/2019

1029 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส่ิงก่อสร้าง 9,760.00 9,760.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอล เฮ้า จก., บ. ซีอาร์ซี
ไทวัสดุ จก., บ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
 จก. (มหาชน)

บ.สยามโกลบอล เฮ้า จก., บ. ซีอาร์ซี
ไทวัสดุ จก., บ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
 จก. (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090056 13/9/2019

1030 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือบริการ lineOA ; Basic 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090049 13/9/2019

1031 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุสุขภัณฑ์ 9,870.00 9,870.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. บ. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090052 13/9/2019

1032 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส่ิงก่อสร้าง 6,430.00 6,430.00 เฉพาะเจาะจง บ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. (มหาชน) บ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090055 13/9/2019

1033 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือตัวอักษรพลาสวูด 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาลัยแกะสลัก ร้านมาลัยแกะสลัก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090057 13/9/2019

1034 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือแผ่นดูดซับเสียง 44,200.00 44,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090050 13/9/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1035 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุงานเกษตร 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัศนัยเคร่ืองป้ันดินเผา ร้านอัศนัย เคร่ืองป้ันดินเผา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090051 13/9/2019

1036 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือกระดาษช าระ 19,440.00 19,440.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย์ กิตติพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090060 16/9/2019

1037 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือแผ่นซับเสียง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090064 17/9/2019

1038 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ืกระจกสีชา 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090063 17/9/2019

1039 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,990.00 2,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090075 19/9/2019

1040 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมบอร์ดและเปล่ียนปุ่มกดลิฟต์ 11,502.50 11,502.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090072 19/9/2019

1041 ขอความเห็นชอบเสนอเช่าชุดการแสดง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง แก้วทับทิม by Sanctuary Fashion แก้วทับทิม by Sanctuary Fashion มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090074 19/9/2019

1042 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างปรับปรุงห้องน้ า 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง โหน่ง เจริญก่อสร้าง โหน่ง เจริญก่อสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1400062090009 20/9/2019

1043 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 16,379.00 16,379.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090077 20/9/2019

1044 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090078 23/9/2019
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1045 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6,901.50 6,901.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400062090080 24/9/2019

1046 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก จ านวน 2 ช้ิน 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา PR0206062090057 5/9/2562

1047 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบญจรงค์ แก้วลายเต็ม และเบญจ
รงค์โถช้ัน 4 น้ิว ลายลูกข้ัน

11,225.00 11,225.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา PR0206062090096 10/9/2562

1048 ขออนุมัติเบิกค่าของท่ีระลึก จ านวน 4 ช้ิน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา PR0206062090114 11/9/2562
1049 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเต้นท์ จ านวน 1 หลัง 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว นายสุเทพ  เท่งเจียว ราคา PR0206062090158 14/9/2562

1050 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าพัดลม ขนาด 24 น้ิว จ านวน 16 
เคร่ือง

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ บุญสร้าง นายสราวุฒิ บุญสร้าง ราคา PR0206062090160 14/9/2562

1051 ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้ติดอก จ านวน 4 ช่อ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062090161 14/9/2562

1052 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี จ านวน 1 
งาน

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062090159 14/9/2562

1053 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเส้ือขาว และเช่าดอกไม้ปลอม
ประดับผม จ านวน 20 ชุด

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายนิติเทพ จันทร์หอม นายนิติเทพ จันทร์หอม 

ราคา PR0206062090167 16/9/2562

1054 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมชุดคาราโอเกะ 
จ านวน 1 ชุด

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายภูรินทร์ เย็นสุขใจ นายภูรินทร์ เย็นสุขใจ 

ราคา PR0206062090170 16/9/2562

1055 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าชุดไทยล้านนา พร้อมแต่งหน้า
ท าผม จ านวน 4 ชุด

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านน้องดา บ้านน้องดา ราคา PR0206062090168 16/9/2562

1056 ขออนุมัติเบิกเงินค่าผ้าพันคอ จ านวน 20 ผืน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านอภิสิทธ์ิ การทอ ร้านอภิสิทธ์ิ การทอ 

ราคา PR0206062090169 16/9/2562

1057 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าป้ายไวนิลขึงโครงไม้ ขนาด 
2.5x7 เมตร พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ป้าย

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคา PR0206062090173 16/9/2562

1058 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากรอบ 9 รัชกาล จ านวน 35 ช้ิน 87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษัท นิมิตดี 2538 จ ากัด (ส านักงานใหญ่) บริษัท นิมิตดี 2538 จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

ราคา PR0206062090203 19/9/2562

1059 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าโล่รางวัล จ านวน 35 ช้ิน 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ ราคา PR0206062090212 19/9/2562
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1060 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาวงดนตรีและนักเต้น 
จ านวน 1 งาน

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายวิโรจน์ รวบรวม นายวิโรจน์ รวบรวม

ราคา PR0206062090210 19/9/2562

1061 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าระบบเสียงแสงบนเวทีและ
ตกแต่งภายในบ้าน จ านวน 1 งาน

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายจิรโรจน์ เจิมจรุง นายจิรโรจน์ เจิมจรุง

ราคา PR0206062090208 19/9/2562

1062 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก จ านวน 9 ช้ิน 2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง
โครงการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 

ราคา PR0206062090216 19/9/2562

1063 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานท่ีงานเกียรติภูมิแห่ง
บูรพา จ านวน 1 งาน

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062090206 19/9/2562

1064 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล 23,160.00 23,160.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคา PR0206062090204 19/9/2562

1065 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสืองานเกียรติภูมิแห่งบูรพา 
จ านวน 800 เล่ม

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคา PR0206062090205 19/9/2562

1066 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเต้นท์ จ านวน 2 หลัง 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว นายสุเทพ  เท่งเจียว ราคา PR0206062090215 19/9/2562

1067 ขออนุมัติเช่าพัดลมเปล่า ขนาด 24 น้ิว จ านวน 25 เคร่ือง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ บุญสร้าง นายสราวุฒิ บุญสร้าง ราคา PR0206062090225 20/9/2562

1068 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ้ือถุงผ้าล้อลากมีช่องใส่ของด้านหน้า
 ขนาดสูง 28 น้ิว x กว้าง 20 น้ิว x หนา 10.5 น้ิว 
จ านวน 35 ใบ

16,380.00 16,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหง่ียน ฉ่ัน ร้านเหง่ียน ฉ่ัน ราคา PR0206062090224 20/9/2562

1069 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่านามบัตรผู้บริหารจ านวน
 12,000 ใบ

35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด ราคา PR0206062090244 24/9/2562

1070 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 4 ชุด 
และเช่าระบบกล้องถ่ายวีดีโอและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
ภาพ 1 งาน

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206062090242 24/9/2562

1071 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษอัดรูปส าหรับเคร่ืองพิมพ์ 
Canon Selphy CP1300 จ านวน 2 แพค

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062090243 24/9/2562

1072 ขออนุมัติเบิกงินค่าจ้างท าอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี และ
แฟ้มกรอบไม้ใส่ใบประกาศ

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา เช้ือฮ้อ นางสาววรรณา เช้ือฮ้อ ราคา PR0206062090008 2/9/2562

1073 ขออนุมัติเบิกเงินค่า 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062090014 2/9/2562

หนา้ 102



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1074 ขออนุมัติเบิกเงินค่าขนมไหว้พระจันทร์ 11,935.00 11,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)ราคา PR0206062090012 2/9/2562

1075 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกเส้ือเหลืองพร้อมปักโลโก้
 จ านวน 300 ตัว

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายติณณ์ ขวัญดี  นายติณณ์ ขวัญดี  ราคา PR0206062090011 2/9/2562

1076 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล 16,600.00 16,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ราคา PR0206062090015 2/9/2562

1077 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างพิมพ์ไวนิล ขนาด 360x120 ซม.
 ภาษาไทย-จีน

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีซีเอดี 1998 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีซีเอดี 1999 ราคา PR0206062090010 2/9/2562

1078 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างการแสดง จีน-ไทย จ านวน 7 ชุด 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทวิกา ทองธรรมชาติ นางสาวเทวิกา ทองธรรมชาติ ราคา PR0206062090006 2/9/2562

1079 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดขนมไหว้พระจันทร์ จ านวน 15 ชุด 14,909.00 14,909.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)ราคา PR0206062090013 2/9/2562

1080 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักพงษ์ รับมีศรี นายจักพงษ์ รับมีศรี ราคา PR0206062090227 21/9/2562

1081 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ี
ระลึก

1,500.00 1500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์ สมนวล น.ส.ธิดารัตน์ สมนวล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062090065 6/9/2562

1082 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

7,500.00 7500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์ สมนวล น.ส.ธิดารัตน์ สมนวล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062090089 10/9/2562

1083 ขออนุมัติเบิกงินค่าจ้างท าอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี และ
แฟ้มกรอบไม้ใส่ใบประกาศ

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา เช้ือฮ้อ นางสาววรรณา เช้ือฮ้อ ราคา PR0206062090008 2/9/2562

1084 ขออนุมัติเบิกเงินค่า 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062090014 2/9/2562

1085 ขออนุมัติเบิกเงินค่าขนมไหว้พระจันทร์ 11,935.00 11,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)ราคา PR0206062090012 2/9/2562

1086 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกเส้ือเหลืองพร้อมปักโลโก้
 จ านวน 300 ตัว

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายติณณ์ ขวัญดี  นายติณณ์ ขวัญดี  ราคา PR0206062090011 2/9/2562

1087 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล 16,600.00 16,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ราคา PR0206062090015 2/9/2562
1088 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างพิมพ์ไวนิล ขนาด 360x120 ซม.

 ภาษาไทย-จีน
2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีซีเอดี 1998 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีซีเอดี 1999 ราคา PR0206062090010 2/9/2562

1089 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างการแสดง จีน-ไทย จ านวน 7 ชุด 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทวิกา ทองธรรมชาติ นางสาวเทวิกา ทองธรรมชาติ ราคา PR0206062090006 2/9/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1090 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดขนมไหว้พระจันทร์ จ านวน 15 ชุด 14,909.00 14,909.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)ราคา PR0206062090013 2/9/2562

1091 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักพงษ์ รับมีศรี นายจักพงษ์ รับมีศรี ราคา PR0206062090227 21/9/2562

1092 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ในการเคล่ือนย้ายองค์
พระพิฆเนศ

52,600.00 52,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา ไชยยนต์/เสนอราคา 
52,600 บาท

นางสาวสุนิสา ไชยยนต์/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 52,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062090014 2/9/2562

1093 ขออนุมัติจ้างเหมาเปล่ียนระบบไฟฟ้าในห้องเรียนเป็น
ระบบLED

9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร แสงอ่อน/เสนอราคา 9,700
 บาท

นายสมพร แสงอ่อน/ราคาท่ีตกลงจ้าง 
9,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062090015 2/9/2562

1094 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/เสนอราคา
8,500 บาท

นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาท่ีตกลง
จ้าง8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062090012 2/9/2562

1095 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุการเรียน
การสอน

491.30 491.30 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร/เสนอราคา 35 บาท,ร้าน
ไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 270 บาท,
ร้านฮ้อชุนหลีแมชินเนอร่ี/เสนอราคา 
96.30 บาทร้านบัณฑิตเคร่ืองเขียน/
เสนอราคา 90 บาท

หจก.คณิศร/ราคาท่ีตกลงซ้ือ 35 บาท,
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
270 บาท,ร้านฮ้อชุนหรลีแมชินเนอรร่ี/
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 96.30 บาท,ร้าน
บัณฑิตเคร่ืองเขียน/ราคาท่ีตกลงซ้ือ 90
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062090018 4/9/2562

1096 ขออนุมัติจัดเช่าชุดนักเต้นและพิธีกรในงานประกวดขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  รวบรวม/เสนอราคา 
24,000 บาท

นายวิโรจน์  รวบรวม/ราคาท่ีตกลงจ้าง
 24,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062090023 5/9/2562

1097 ขออนุมัติจัดซ้ือถ้วยรางวัลประดับอักษรพระนามาภิไธย 
สธ.

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  รวบรวม/เสนอราคา 
36,000 บาท

นายวิโรจน์  รวบรวม/ราคาท่ีตกลงจ้าง
 36,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062090024 5/9/2562

1098 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/เสนอราคา
1,500 บาท

นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาท่ีตกลงจ้าง
 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062090025 6/9/2562

1099 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์นวัตกรรมศิลปะ
และวัฒนธรรม

65,600.00 65,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร แสงอ่อน/เสนอราคา 
65,600 บาท

นายสมพร แสงอ่อน/ราคาท่ีตกลงจ้าง 
65,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062090040 12/9/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1100 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุส านักงานและ
วัสดุการเรียนการสอน

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 7,776 บาท

บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,776 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062090043 13/9/2562

1101 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/เสนอราคา 
4,300 บาท

นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาท่ีตกลงจ้าง
 4,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062090055 24/9/2562

1102 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 
3720 จบ

5,349.47 5,349.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062090081 2/9/2562

1103 เช่าชุดเคร่ืองเสียง ส าหรับใช้ในการจัดโครงการ 
Freshmen Night

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ ทับทอง นายอภิพันธ์ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062080105 2/9/2562

1104 เช่าชุดการแสดง ส าหรับใช้ในการจัดโครงการ 
Freshmen Night

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ ทับทอง นายอภิพันธ์ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062080107 2/9/2562

1105 จ้างเหมาขุดลอกร่องน้ า ถางป่า ผังกลบวัชพืชบริเวณ
ด้านหลังหลังคาทางเท้าหน้าวิทยาเขตฯ ด้วยรถแมคโคร
 PC-200 จ านวน 20 ไร่

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาธิดา เปล่งศรี น.ส. สาธิดา เปล่งศรี มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208062090013 4/9/2562

1106 ซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียงในรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 
และเคร่ืองขยายเสียงภาคสนาม จ านวน 2 เคร่ือง

1,115.00 1,115.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช่างภิญโญ ร้าน ช่างภิญโญ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062090016 4/9/2562

1107 ชุดรับแขก จ านวน 2 ชุด 61,580.00 61,580.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันทบุรีเคร่ืองเรือน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันทบุรีเคร่ืองเรือน มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208062090014 6/9/2562

1108 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับ - ส่ง พระสงฆ์จากวัดโขมง
 มายัง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพ่ือเข้า
ร่วมโครงการท าบุญคณะอัญมณี ประจ าปีการศึกษา 
2562 วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2562

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062090030 6/9/2562

1109 ซ่อมแซมเคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ 
590400401000001

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยู่เซ่งฮวด ร้าน ยู่เซ่งฮวด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062090045 10/9/2562

1110 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับ - ส่ง คณบดีคณะอัญมณี
เดินทางไปประชุม ณ ม.บูรพา จังหวัดชลบุรี วันท่ี 28 
สิงหาคม 2562

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062090052 12/9/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1111 เปล่ียนยางรถยนต์และเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 1987 จบ

14,395.00 14,395.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062090060 13/9/2562

1112 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
40-0209 จบ

8,030.00 8,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062090059 13/9/2562

1113 ซ่อมแซมห้องรับรอง ช้ัน 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์

21,100.00 21,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062090061 13/9/2562

1114 ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0229 จบ 1,085.00 1,085.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208062090058 13/9/2562

1115 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง รับ - ส่ง เอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ปตท.ธิดามหานคร ปตท.ธิดามหานคร ตรงตามความต้องการ PR2500062090001 2/9/2019
1116 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์และจัดแสดงนิทรรศการ ส าหรับ

โครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062090005 3/9/2019

1117 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์และจัดแสดงนิทรรศการ ส าหรับ
โครงการประกวดเขียนเร่ืองเล่า ''พลังความร่วมมือ ก้าว
สู่อนาคตท่ีม่ันคง''

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062090006 3/9/2019

1118 ค่าปร้ินท์สีเกียรติบัตร ส าหรับนิสิตแพทย์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062090002 4/9/2019
1119 จัดซ้ือหนังสือทางการแพทย์ ส าหรับห้องสมุด 12,469.50 12,469.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรงตามความต้องการ PR2500062090011 4/9/2019

1120 จัดซ้ือเคร่ืองตรวจน้ าตาล ส าหรับออกหน่วยของนิสิต
แพทย์

3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ไซน์ เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ไซน์ เทรดด้ิง ตรงตามความต้องการ PR2500062090012 4/9/2019

1121 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมและบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062090035 6/9/2019

1122 จัดซ้ือตู้แอมป์ ส าหรับห้องกิจกรรมของนิสิตแพทย์ 13,460.00 13,460.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย ตรงตามความต้องการ PR2500062090032 6/9/2019
1123 จัดซ้ือน้ าถัง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมวีเจ ร้านน้ าด่ืมวีเจ ตรงตามความต้องการ PR2500062090033 6/9/2019
1124 จัดซ้ือชุดท าบุญ ส าหรับร่วมงานวันพระราชทานก าเนิด

โรงพยาบาลครบ ๑๑๗ ปี
1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ตรงตามความต้องการ PR2500062090058 9/9/2019

1125 จ้างถ่ายเอกสารสี - ขาวด า 48,841.61 48,841.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062090048 9/9/2019

1126 จ้างติดต้ังเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 46,559.98 46,559.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท์ จ ากัด บริษัท ชิชา โปรซอฟท์ จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500062090050 9/9/2019
1127 จ้างจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ตรงตามความต้องการ PR2500062090049 9/9/2019
1128 จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ตรงตามความต้องการ PR2500062090043 9/9/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1129 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับห้องพักอาจารย์แพทย์ 33,800.00 33,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500062090066 10/9/2019

1130 ค่าพวงมาลา โครงการ ''วันมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๒'' 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง
นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

ตรงตามความต้องการ PR2500062090105 16/9/2019

1131 ค่าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบรูป โครงการ ''วัน
มหิดล ประจ าปี ๒๕๖๒''

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง
นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

ตรงตามความต้องการ PR2500062090104 16/9/2019

1132 ค่าป้าย โครงการ ''วันมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๒'' 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ตรงตามความต้องการ PR2500062090102 16/9/2019
1133 ค่าจัดดอกไม้ตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ โครงการ ''วัน

มหิดล ประจ าปี ๒๕๖๒''
15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล
ตรงตามความต้องการ PR2500062090107 16/9/2019

1134 ค่าสกีนผ้าคลุมเก้าอ้ี โครงการ ''วันมหิดล ประจ าปี 
๒๕๖๒''

2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง
นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

ตรงตามความต้องการ PR2500062090103 16/9/2019

1135 ค่าพานดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา โครงการ ''วันมหิดล ประจ าปี
 ๒๕๖๒''

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง
นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

ตรงตามความต้องการ PR2500062090106 16/9/2019

1136 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500062090116 19/9/2019

1137 จัดซ้ือพวงมาลา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล ตรงตามความต้องการ PR2500062090118 19/9/2019

1138 จ้างเปล่ียนหลอดไฟหน้ารถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน นง 
5599-ชลบุรี

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปรีชา อู่ปรีชา ตรงตามความต้องการ PR2500062090117 19/9/2019

1139 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถบัส ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 36,100.00 36,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ  จันททิมโอภาส นายวรวุฒิ  จันททิมโอภาส ตรงตามความต้องการ PR2500062090124 20/9/2019
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