
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขอความเห็นชอบเสนอค่าเคเบิลทีวี 1,600.00         1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด ราคา PR0206063100063 1/10/2562
2 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206063100122 10/10/2562

3 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ 5,100.00         5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206063100157 16/10/2562

4 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าตรายาง 6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสนสุขกราฟฟิค ใบส าคัญค้างจ่าย ราคา PR0206063100163 16/10/2562

5 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย 2,461.00         2,461.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206063100181 17/10/2562

6 ขอซ่อมรถทะเบียน 40-0499 ชลบุรี เน่ืองจากแบต
หมดขณะปฏิบัติงาน

2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206063100052 6/10/2562

7 ขอเปล่ียนยางรถยนต์ทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี 
เน่ืองจากครบระยะ 50,000 กิโลเมตร

22,400.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ราคา PR0206063100053 6/10/2562

8 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0499 ชลบุรี และ 
40-0698 ชลบุรี เน่ืองจากแบตเตอร่ีไฟหมด

40,392.50 40,392.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206063100058 7/10/2562

9 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี 
เน่ืองจากขอเช็คเกจ์น้ ามัน

21,366.83 21,366.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคา PO0206063100034 10/10/2562

10 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กร-6153 ชลบุรี 
เน่ืองจากช่วงล่างสึกหรอจากการใช้งาน

5,941.71 5,941.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PR0206063100059 7/10/2562

11 จ้างบ ารุงรักษาลิฟท์อาคาร50ปี อาคารKB และอาคาร
หอประชุมธ ารงฯ บัวศรี ประจ าปีงบประมาณ 2563

63,772.00 63,772.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ราคา PO0206063100007 7/10/2562

12 ขอจ้างซักผ้าเพ่ือให้บริการผู้เข้าพักอาศัยอาคารเรือน
พักรับรองอาคารA-B และอาคารชุดพักอาศัย ดร.
เสนาะ อูนากูล ช้ัน 14

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด ราคา PO0206063100011 7/10/2562

13 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค-7208 ชลบุรี เน่ืองจาก
ระบบปรับอากาศไม่ท างาน

75,375.08 75,375.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PO0206063100052 19/10/2562

14 ขอซ้ือวัสดุไฟฟ้าส าหรับทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 21,590.00 21,590.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206063100093 9/10/2562

15 ขอซ้ือวัสดุซ่อมฝาท่อน้ าท้ิงบริเวณหน้าสนามเชาว์ฯ 2,396.80 2,396.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063100102 9/10/2562

16 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมห้อง920 ห้องน้ าช้ัน1และ
ช้ัน8 อาคารภปร

8,057.10 8,057.10 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063100105 9/10/2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

17 ขอล้างเคร่ืองปรับอากาศห้องนิทรรศการหมุนเวียน 
หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206063100091 9/10/2562

18 ขอซ่อมลิฟท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช
สมบัติครบ60ปี

5,082.50 5,082.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ราคา PR0206063100103 9/10/2562

19 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมห้องน้ าช้ัน1และช้ัน2 
หอประชุมธ ารงฯ และซ่อมตะแกรงปิดท่อน้ าท้ิงหน้า
หอ15

4,825.70 4,825.70 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063100191 17/10/2562

20 ขอซ่อมรถสวัสดิการ 17 (590301001000005) รถน้ า
คันใหญ่(570300201000001) และรถทะเบียน
40-0497 ชลบุรี(ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์)

78,753.07 78,753.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206063100060 28/10/2562

21 ขอจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1กร-
1479(580300301000001)และ1กร-
1480(580300301000002)

1,778.00 1,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด ราคา PR0206063100199 18/10/2562

22 ขอซ่อมแซมรถตู้ทะเบียน นง-4308 ชลบุรี เน่ืองจาก
โช้คขณะขับมีอาการส่ันและกระแทกแรง

19,623.80 19,623.80 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PO0206063100062 29/10/2562

23 ขอซ่อมรถสวัสดิการเบอร์3 (5203001010020และรถ
สวัสดิการ12(580301001000002)

25,100.06 25,100.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206063100061 28/10/2562

24 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กธ 2779 ชลบุรี 
เน่ืองจากระบบปรับอากาศไม่ท าความเย็น 
(5103001010021)

13,311.34 13,311.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PO0206063110008 6/11/2562

25 ขอซ่อมรถทะเบียน 40-0964 ชลบุรี เน่ืองจากเช็ค
ระยะ245,000กิโลเมตร (570300102000001)

24,044.40 24,044.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแกนสยาม บริการ จ ากัด บริษัท สแกนสยาม บริการ จ ากัด ราคา PO0206063100065 30/10/2562

26 ขอซ่อมรถแทรกเตอร์เน่ืองจากยางล้อรถแตกขณะ
ปฏิบัติงาน

214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206063100289 31/10/2562

27 ขอซ่อมรถสวัสดิการเบอร์13เน่ืองจากเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง เช็คช่วงล่างและเปล่ียนใบปัดน้ าฝน 
ซ่อมแซมรถสวัสดิการเบอร์14เน่ืองจากเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ืองเปล่ียนผ้าเบรคและหลอดไฟหร่ี

16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PO0206063100067 31/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

28 ขอซ่อมรถสวัสดิการเบอร์11เน่ืองจากเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ืองและตรวจเช็คระบบเคร่ืองยนต์เพราะมี
เสียงดังขณะสตาร์ท และซ่อมรถทะเบียน40-0499
ชลบุรีเน่ืองจากเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ตรวจเช็ค
ระบบปรับอากาศและเช็คระบบหม้อน้ าเคร่ืองแอร์

26,174.34 26,174.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206063100066 31/10/2562

29 ขอซ่อมรถทะเบียน 40-0964 ชลบุรี 
(570300103000001)เน่ืองจากปะยาง สลับยาง และ
ต้ังศูนย์ถ่วงล้อ

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ราคา PR0206063100286 31/10/2562

30 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด น้ ามันดึชีมีคุณภาพ ราคาได้
มาตราฐาน

PR0209063100012 1/10/2019

31 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการ
บ ารุงรักษาลิฟท์

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริการดี มีคุณภาพ PO0209063100002 11/10/2019

32 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดท าพวงมาลาดอกไม้
สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร  ในวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกไทย ร้านกนกไทย บริการดี มีคุณภาพ PR0209063100014 15/10/2019

33 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ไป-
กลับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ไปยัง
กรุงเทพมหานคร

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี มีคุณภาพ PR0209063100016 15/10/2019

34 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานเอกสารต่างๆ ของกองบริหารวิทยาเขต
สระแก้ว

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุสสรี  ทวีจันทร์ นางนุสสรี  ทวีจันทร์ บริการดี มีคุณภาพ PO0209063100005 31/10/2019

35 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าไมโครโฟน 23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้าดีมีคุณภาพ PR0209063100023 18/10/2019

36 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดท าพวงมาลา เน่ือง
ในพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเน่ืองในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกไทย ร้านกนกไทย บริการดี มีคุณภาพ PR0209063100024 22/10/2019

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

37 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถหกล้อ 
หมายเลขทะเบียน 40-0511 ชลบุรี

2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง เค.ที ออโต้เซอร์วิส เค.ที ออโต้เซอร์วิส บริการดี มีคุณภาพ PR0209063100025 22/10/2019

38 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ 
ไป-กลับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี มีคุณภาพ PR0209063100028 25/10/2019

39 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของกองบริหารวิทยา
เขตสระแก้ว

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตรา กรวยทอง น.ส. สุมิตรา กรวยทอง บริการดี มีคุณภาพ PO0209063100006 31/10/2019

40 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมป๊ัมน้ า
หมายเลขครุภัณฑ์ 5104010010006

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลิตไดนาโม ร้านลิตไดนาโม บริการดี มีคุณภาพ PR0209063100035 31/10/2019

41 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุงานช่างส าหรับ
ซ่อมแซมงานภาคสนาม

2,749.90 2,749.90 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าดีมีคุณภาพ PR0209063100034 31/10/2019

42 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร เทศบาลต าบลทับมา 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคา
เสนอ 300 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ     
ราคาจ้าง 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2562

43 ขออนุมัติจัดจ้างเก็บแบบสอบถาม เทศบาลต าบลทับมา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพันธ์  ผดุงการณ์        ราคา
เสนอ 6,000 บาท

นายภานุพันธ์  ผดุงการณ์       ราคา
จ้าง 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2562

44 ขออนุมัติจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูล เทศบาลต าบลทับมา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพันธ์  ผดุงการณ์        ราคา
เสนอ 2,000 บาท

นายภานุพันธ์  ผดุงการณ์       ราคา
จ้าง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2562

45 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร อบต.วัดสุวรรณ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคา
เสนอ 800 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ     
ราคาจ้าง 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2562

46 ขออนุมัติจัดจ้างเก็บแบบสอบถาม อบต.วัดสุวรรณ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หัสรา  ทองกลาง             ราคา
เสนอ 10,000 บาท

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2562

47 ขออนุมัติจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูล อบต.วัดสุวรรณ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หัสรา  ทองกลาง            ราคา
เสนอ 6,500 บาท

น.ส.หัสรา  ทองกลาง           ราคา
จ้าง 6,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2562

48 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร อบจ.ระยอง 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคา
เสนอ 1,250 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ     
ราคาจ้าง 1,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2562

49 ขออนุมัติจัดจ้างเก็บแบบสอบถาม อบจ.ระยอง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตน์ดาวรรณ  ถนอมรอด  ราคา
เสนอ 10,000 บาท

น.ส.รัตน์ดาวรรณ  ถนอมรอด  ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2562

50 ขออนุมัติจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูล อบจ.ระยอง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตน์ดาวรรณ  ถนอมรอด  ราคา
เสนอ 10,000 บาท

น.ส.รัตน์ดาวรรณ  ถนอมรอด  ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2562

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

51 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการป้องกันก าจัดปลวก หนู 
อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ต้ังแต่
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงกันยานน พ.ศ. 2563)

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด                  ราคาเสนอ 
84,00 บาท

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด                  ราคาจ้าง 84,00
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300063100007 7/10/2562

52 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาและแก้ไข
ลิฟต์โดยสาร อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 
30 กันยายน พ.ศ. 2563)

86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด          ราคา
เสนอ 86,670 บาท

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด          ราคาจ้าง
 86,670 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300063100008 7/10/2562

53 ขออนุมัติจัดซ้ือแบตเตอร่ี (รถยนต์ย่ีห้อ ISUZU รุ่น 
MU-X ทะเบียน งข 7652 ชลบุรี)

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมไดนาโม                 ราคา
เสนอ 2,900 บาท

ร้านเกษมไดนาโม                ราคา
ซ้ือ 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300063100017 8/10/2562

54 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ    
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง สุพจน์แอร์เซอร์วิส                ราคา
เสนอ 4,922 บาท

สุพจน์แอร์เซอร์วิส               ราคา
จ้าง 4,922 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300063100019 8/10/2562

55 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (โครงการศึกษาดู
งาน ประกอบรายวิชา 67845759 ว่าความและการใช้
ค าปรึกษาตามกฎหมาย ณ ศาลจังหวัดชลบุรี วันท่ี 28
 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์  ราคา
เสนอ 5,000 บาท

นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์    ราคา
จ้าง 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300063100035 15/10/2562

56 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคา
เสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคาซ้ือ
 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300063100036 15/10/2562

57 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย 
(โครงการแนะน าการเขียนตอบและการให้เหตุผลทาง
กฎหมาย ประจ าปีการศึกษา 2562 วันท่ี 24 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 ณ ห้อง KA 500 มหาวิทยาลัยบูรพา)

1,776.00 1,776.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคา
เสนอ 1,776 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ     
ราคาจ้าง 1,776 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300063100042 21/10/2562

58 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 อัน 170.00 170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค         ราคา
เสนอ 170 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค         ราคาจ้าง
 170 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300063100043 21/10/2562

59 ขออนุมัติจัดซ้ือป้ายสติกเกอร์และสติกเกอร์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1,353.20 1,353.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา
เสนอ 1,353.20 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาซ้ือ 1,353.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300063100044 22/10/2562

60 ขออนุมัติจัดซ้ือกรอบหลุยส์สีทองพร้อมรูปพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ขนาด 30 x 40 น้ิว

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีแปง                     ราคา
เสนอ 4,500 บาท

ร้านทีแปง                          ราคา
ซ้ือ 4,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300063100049 25/10/2562

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

61 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

6,398.60 6,398.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
                              ราคาเสนอ 
6,398.60 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
                              ราคาจ้าง 
6,398.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300063100048 25/10/2562

62 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคา
เสนอ 8,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ     
ราคาจ้าง 8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300063100051 25/10/2562

63 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ประตูส านักงาน 
และประตูห้องเรียน อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ์ การช่าง               ราคา
เสนอ 29,425 บาท

ธีรพงศ์ การช่าง               ราคาจ้าง
 29,425 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300063100010 29/10/2562

64 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ 
ย่ีห้อ TOYOTA COMMUTER ทะบียน ฮท 275 
กรุงเทพมหานคร

21,218.10 21,218.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี 
จ ากัด                              ราคา
เสนอ 21,218.10 บาท

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี 
จ ากัด                              ราคา
เสนอ 21,218.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300063100011 31/10/2562

65 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและแก้ไขลิฟท์โดยสาร 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PO0500063100003 9/10/2562

66 จ้างเหมาบริการป้องกันก าจัด ปลวก หนู 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

มีการบริการท่ีดี PO0500063100002 9/10/2562

67 ขอซ้ือซองขาวพับ 4 จ านวน 5,000 ซอง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500063100033 15/10/2562

68 ขอซ้ือผงถ่ายเอกสาร IR7095 จ านวน 20 หลอด 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500063100004 16/10/2562

69 ขอซ้ือสารกรองน้ า 14 ชุด , สายน้ าดีถัก 1 เส้น 14,862.00 14,862.00 เฉพาะเจาะจง ธนาชัย วอเตอร์ ธนาชัย วอเตอร์ มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500063100008 16/10/2562

70 ขอซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือช่าง จ านวน 7 รายการ 14,182.85 14,182.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการ

PO0500063100012 18/10/2562

71 ขอซ้ือขอแขวนสายช าระ 20 อัน 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวช ค้าวัสดุ ร้านไพรเวช ค้าวัสดุ มีสินค้าท่ีมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการ

PR0500063100040 15/10/2562

72 ขอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500063100006 16/10/2562

73 กระถางกลม 14 ใบ , ถาดรอง 14 ใบ , กระถางปาก
หยัก 10 ใบ

4,140.00 4,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัศนัยเคร่ืองป้ันดินเผา ร้านอัศนัยเคร่ืองป้ันดินเผา มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500063100039 15/10/2562

74 ขอซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 1,200 ม้วน 69,978.00 69,978.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500063100007 16/10/2562

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

75 ผงหมึกถ่ายเอกสาร IR7105 จ านวน 20 หลอด 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ ากัด บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500063100005 16/10/2562

76 ดินปลูกต้นไม้ 50 ถุง 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เมือง การ์เด้น ร้านไม้เมือง การ์เด้น มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500063100041 15/10/2562

77 จ้างป๊ัมกุญแจห้องท างาน 6 ดอก 190.00 190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกมล การกุญแจ ร้านกมล การกุญแจ มีความเช่ียวชาญด้านป๊ัมกุญแจ PR0500063100034 15/10/2562

78 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 76,237.50 76,237.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีการบริการท่ีดี PO0500063100009 16/10/2562

79 ขอซ้ือวัสดุไฟฟ้า  จ านวน 6 รายการ 49,669.40 49,669.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการ

PO0500063100010 18/10/2562

80 ค่าแฟ้มจ านวน 87 แฟ้ม 609.00 609.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด มีสินค้าตรงกับความต้องการ PR0500063100046 17/10/2562

81 ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 87 ชุด 800.40 870.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลีพร  สุขสุวรรณพร นางสาวอัญชลีพร  สุขสุวรรณพร มีการบริการท่ีดีและราคาถูก PR0500063100046 18/10/2562

82 ขอซ้ือวัสดุประปา 3 รายการ 23,272.50 23,272.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการ

PO0500063100011 18/10/2562

83 ค่าของท่ีระลึกโครงการดูงานนิสิต 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านข้าวหลามแม่ไข่ ร้านข้าวหลามแม่ไข่ มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500063100043 16/10/2562

84 ขอเปล่ียนสลิงฉุดลิฟท์ จ านวน 5 เส้น 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PO0500063100013 22/10/2562

85 สังคมวิทยาเช่ารถตู้ 2 คัน 4,800.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี มีความเช่ียวชาญในเส้นทาง PR0500063100054 22/10/2562

86 จ้างเหมาบริการ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล พงษ์มณี นายอรรถพล พงษ์มณี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100007 3/10/2019

87 ค่าเช่ารถยนต์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ชมรมรถโดยสาร เกาะเสม็ด ชมรมรถโดยสาร เกาะเสม็ด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100011 4/10/2019

88 ค่าเช่ารถยนต์ 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง นางลูกน้ า วิมุติ นางลูกน้ า วิมุติ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100012 4/10/2019

89 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100017 8/10/2019

90 ขออนุมัติซ้ือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น) ร้านโชคถาวร (แป้น) ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100025 8/10/2019

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

91 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ ไป-กลับ ม.บูรพา-จ.
สมุทรสาคร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100027 8/10/2019

92 ค่าเช่าทรัพย์สิน 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ บจก.เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100018 8/10/2019

93 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 เคร่ือง 61,200.00 61,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063100001 8/10/2019

94 ขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์อาคารสิรินธรและ
อาคารฟิสิกส์

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063100003 9/10/2019

95 ขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์อาคารวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ

62,370.00 62,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063100002 9/10/2019

96 วัสดุวิทยาศาสตร์ 9,480.20 9,480.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100048 10/10/2019

97 ขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
อัตโนมัติ (UPS)

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสช่ันนัล โปร
ดักส์ จ ากัด

บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสช่ันนัล โปร
ดักส์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063100008 10/10/2019

98 วัสดุ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษม ไดนาโม ร้านเกษม ไดนาโม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100054 11/10/2019

99 วัสดุอ่ืนๆ 47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100055 15/10/2019

100 วัสดุอ่ืนๆ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100056 15/10/2019

101 วัสดุอ่ืนๆ 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100062 15/10/2019

102 วัสดุอ่ืนๆ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100057 15/10/2019

103 ค่าซ่อมแซม 2,840.00 2,840.00 เฉพาะเจาะจง อู่ ช่างโจ อู่ ช่างโจ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100066 15/10/2019

104 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 11,449.00 11,449.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100076 16/10/2019

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

105 วัสดุอ่ืน 9,510.00 9,510.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง, ร้านกฤษณ์ 
อิเลคทริค, ร้านกุญแจทอง, ไพฑูรย์
มอเตอร์, ร้านไถ่เส็ง, กมล การกุญแจ,
 แสนสุขกราฟฟิค

หจก.วงศ์ทรายทอง, ร้านกฤษณ์ 
อิเลคทริค, ร้านกุญแจทอง, ไพฑูรย์
มอเตอร์, ร้านไถ่เส็ง, กมล การกุญแจ,
 แสนสุขกราฟฟิค

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100077 16/10/2019

106 ค่าจ้างเหมาบริการ 300 300 เฉพาะเจาะจง นางขวัญรุ่ง คชวัฒน์ นางขวัญรุ่ง คชวัฒน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100072 16/10/2019

107 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ จ านวน 39 รายการ 5,635.00 5,635.00 เฉพาะเจาะจง อารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร, นาย
กิตติพันธ์,ร้านศ.ประภัสสร, ร้านปลา
อารี,คุณดวงฤดี,น้ าด่ืมบ้านและสวน, 
บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

อารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร, นาย
กิตติพันธ์,ร้านศ.ประภัสสร, ร้านปลา
อารี,คุณดวงฤดี,น้ าด่ืมบ้านและสวน, 
บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100075 16/10/2019

108 ของท่ีระลึก 1,000.00 1,000.00 คัดเลือก ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100070 16/10/2019

109 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,227.40 6,227.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100074 16/10/2019

110 ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (ส าหรับการเรียนปฏิบัติการ) 2,418.00 2,418.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100069 16/10/2019

111 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 4 รายการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100068 16/10/2019

112 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - ออสซิโลสโคป 50 MHz 
(oscilloscope 50 MHz) จ านวน 6 ชุด

96,974.10 96,974.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เลกะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท เลกะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063100010 17/10/2019

113 ขออนุมัติซัือวัสดุ 3 รายการ 1,174.00 1,174.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
 , น้ าด่ืมบ้านและสวน

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
 , น้ าด่ืมบ้านและสวน

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100067 16/10/2019

114 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 6 รายการ (หมึกพิมพ์) 24,140.00 24,140.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100080 17/10/2019

115 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมพร้อมถัง 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100073 17/10/2019

116 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ จ านวน 4 รายการ 1,441.00 1,441.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ ม.บูรพา ร้านสหกรณ์ ม.บูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100083 17/10/2019

117 ค่าพิมพ์โปเตอร์ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100079 17/10/2019

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

118 ค่าถ่ายเอกสาร 1,763.00 1,763.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100085 17/10/2019

119 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 11 รายการ (สารเคมี + อาหาร
เล้ียงเช้ือ)

33,550.92 33,550.92 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100081 17/10/2019

120 ขออนุมัติซ้ือ Lab gown แขนส้ัน/ตัวยาว จ านวน 27 
ช้ิน

10,978.20 10,978.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จ ากัด บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100104 18/10/2019

121 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ-หมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp 78 A 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100096 18/10/2019

122 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 10 รายการ 16,403.10 16,403.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100105 18/10/2019

123 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-หมึกเคร่ืองพิมพ์ Hp Officget 
G55 ด า

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100103 18/10/2019

124 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-ไข่ไรน้ าเค็ม 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร ร้านท้ายตลาดการเกษตร ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100098 18/10/2019

125 ขออนุมัติซั่อม-เคร่ืองกรองน้ าบริสุทธ์ิ 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากัด บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100107 18/10/2019

126 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2 รายการ 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063100019 31/10/2019

127 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100097 18/10/2019

128 วัสดุวิทยาศาสตร์ 11 รายการ 17,601.50 17,601.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100095 18/10/2019

129 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 3,028.10 3,028.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100094 18/10/2019

130 หมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100099 18/10/2019

131 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 39,700.00 39,700.00 เฉพาะเจาะจง นางธัญยธรณ์ บุณยศิรินุรักษ์ นางธัญยธรณ์ บุณยศิรินุรักษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100113 21/10/2019

132 ขออนุมัติซ่อม-เคร่ืองดูดปล่อยสารละลาย 12,500.01 12,500.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล คาลิเบรช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล คาลิเบรช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063100012 21/10/2019

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

133 ขออนุมัติซ่อม-เคร่ือง YSI 36,166.00 36,166.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063100013 21/10/2019

134 ค่าเช่ารถยนต์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100115 22/10/2019

135 ขออนุมัติจ้างเหมาเช่ารถตู้ ไป-กลับ (ม.บูรพา - 
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด)

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100125 24/10/2019

136 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการเรียนการสอน
รายวิชา ว33323 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

47,481.25 47,481.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100127 25/10/2019

137 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการเรียนการสอน
รายวิชา ว33343 จุลชีววิทยาเบ้ืองต้น (AP)

5,847.55 5,847.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100129 25/10/2019

138 ค่าของท่ีระลึก 720 720 เฉพาะเจาะจง ร้านคั้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านคั้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100130 28/10/2019

139 ปรับปรุง 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063100017 30/10/2019

140 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองช่ังทศนิยม 2 ต าแหน่ง 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063100016 30/10/2019

141 วัสดุ 3,735.00 3,735.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100155 31/10/2019

142 น้ าด่ืม 7,070.00 7,070.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100153 31/10/2019

143 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100156 31/10/2019

144 วัสดุอ่ืนๆ 5,644.00 5,644.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063100154 31/10/2019

145 ซ่อมกล้องวงจรปิด 10,528.80 10,528.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริ ออโตเมติก ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท สิริ ออโตเมติก ซิสเต็ม จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063100018 31/10/2019

146 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบ
เคร่ืองมือวัด ศูนย์สอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค.62 ถึง 30 ธ.ค.62 รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดจ้าง

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

PR0700063100001 1/10/2562

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

147 ขออนุมัติส่ังจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย    โรงเรียนศรียานุสรณ์

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติคุณ พระกลาง นายฐิติคุณ พระกลาง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100017 1/10/2562

148 ขออนุมัติส่ังจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย    โรงเรียนชลกันยานุกูล

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวิทย์ เฟ่ืองน้อย นายวรวิทย์ เฟ่ืองน้อย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100016 1/10/2562

149 ขออนุมัติส่ังจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย    วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ชลบุรี

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ หมีค า นายวรวุฒิ หมีค า เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100014 1/10/2562

150 ขออนุมัติส่ังจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนทรี ใจคง นางสาวสุนทรี ใจคง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100021 1/10/2562

151 ขออนุมัติส่ังจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
 48

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ์ อ่อนนอก น.ส. เสาวลักษณ์ อ่อนนอก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100018 1/10/2562

152 ขออนุมัติส่ังจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ปล้องเงิน นายวันชัย ปล้องเงิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100013 1/10/2562

153 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนเบญจมราช
รังสฤษฎ์ิ 2 จ.ฉะเชิงเทรา จ านวน 2 คัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100003 1/10/2562

154 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนศรียานุสรณ์
 จ.จันทบุรี จ านวน 2 คัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100002 1/10/2562

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

155 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนวังจันทร์
วิทยา จ.ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100010 1/10/2562

156 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศหอวังนนทบุรี จ.นนทบุรี  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

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

PR0700063100007 1/10/2562

157 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนชิตใจช่ืน จ.
ปราจีนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

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

PR0700063100005 1/10/2562

158 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - วิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี จ.ชลบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

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

PR0700063100006 1/10/2562

159 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - วิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว จ.สระแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

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

PR0700063100008 1/10/2562

160 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี จ.จันทบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

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

PR0700063100009 1/10/2562

161 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าบริการบ ารุงรักษาและดูแลลิฟท์ ฟู
จิเทค ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 
2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์

65,484.00 65,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100032 1/10/2562

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

162 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - วิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว จ.สระแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100025 3/10/2562

163 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซล
ประจ าเดือนตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100029 7/10/2562

164 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดา ประจ าเดือน
ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100030 7/10/2562

165 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา ส าหรับลิฟท์ ตัวท่ี
 1ซ่อมแซมไมโครสวิทซ์(ใบพาย) 2 ตัว,สายเซฟต้ี 2 
เส้น,สวิทซ์ AUTO 1 ตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

5,237.65 5,237.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100031 7/10/2562

166 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - สทอภ. อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี ในวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 จ านวน 2 คัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100040 8/10/2562

167 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ ใน
วันท่ี 17 ตุลาคม 2562  และวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100039 8/10/2562

168 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - สทอภ. อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี ในวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 จ านวน 2 คัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100042 8/10/2562

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

169 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - จ.เชียงใหม่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดีนิว อินเตอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ดีดีนิว อินเตอร์เซอร์วิส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100038 8/10/2562

170 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100047 9/10/2562

171 เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จ านวน1 คัน
 ดังเอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100053 10/10/2562

172 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 11,123 แผ่น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

4,226.74 4,226.74 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100079 11/10/2562

173 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนอะไหล่ HP Drum (ลูกดรัม) 
เคร่ืองพิมพ์ HP Laserjet M227 fdw ตามรายละเอียด
เอกสารแนบ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100082 15/10/2562

174 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าเช่าเหมายานพาหนะ รถบัส ไป-
กลับ ระหว่าง ม.บูรพา ไปยัง พิพิธภัณฑ์สเปซ อินสไป
เรียม และบริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีย์ จ ากัด

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100087 16/10/2562

175 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 5 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

4,480.00 4,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100093 17/10/2562

176 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุรันน่ิงนัมเบอร์ Max 6 หลัก,เชือก
ฟาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

11,064.00 11,064.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100095 17/10/2562

177 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุผ้าสีแดงเลือดหมู คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

674.10 674.10 เฉพาะเจาะจง ร้านพอใจพานิช ร้านพอใจพานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100090 17/10/2562

178 ขออนุมัติจัดจ้างท าบล็อคส าหรับสกรีน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินสปอร์ต ร้านสินสปอร์ต เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100094 17/10/2562

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

179 เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุปล๊ักไฟ บล็อกลอยและอ่ืนๆดัง
เอกสารเเนบภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

6,805.00 6,805.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน์ ภูษา นายอภิวัฒน์ ภูษา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100098 18/10/2562

180 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุของท่ีระลึก จ านวน 6 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเบญจรงค์ ร้านไทยเบญจรงค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100103 22/10/2562

181 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP 
MFC-570dw S/N CNB9H6H8M4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100108 24/10/2562

182 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุจ านวน 9 รายการ คือ (แท่น 
Pop-Up+กระดาษโน้ต, ซองเอกสาร A4 ขาว, รางปล๊ัก
 (มอก.) 2 ช่อง+2USB3, กระดาษช าระ (แพ็ค32ม้วน),
 กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ ฯลฯ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดซ้ือ

4,902.99 4,902.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100112 25/10/2562

183 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอน
เวนช่ัน กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

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

PR0700063100111 25/10/2562

184 ขออนุมัติจัดซ้ือ  Air Zero Grade Oxygen 2.1+1% 
และ Carbon Dioxide Industrial Grade Purity 
99.5% รวมจ านวน 2 รายการ

3,294.53 3,294.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100116 30/10/2562

185 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ าท้ิง 
ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 รายการ

3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค จ ากัด บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100115 30/10/2562

186 ขอเสนอจ้างเหมาบริการป้องกันก าจัดปลวกและหนู 
เพ่ือให้อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 ปราศจากปลวก
และหนูท่ีท าลายอาคารและเอกสาร ประจ าปี
งบประมาณ 2563

87,780.00 87,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PO0900063100001 8/10/2562

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

187 ขอเสนอเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมเจ้าหน้าท่ีดูแล เพ่ือใช้
ขยายเสียงกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการกีฬาศึกษา
สัมพันธ์ ในวันท่ี 15-26 ต.ค. 62

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063100013 9/10/2562

188 ขอเสนอจัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ เพ่ือส าหรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ สินค้ามีคุณภาพ บริการส่ง
รวดเร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900063100025 16/10/2562

189 ขอเสนอจัดซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย เพ่ือส าหรับใช้ในการ
ติดต่อประสานงานของฝ่ายพัฒนานิสิตและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เน่ืองจากของเดิมช ารุด

1,199.00 1,199.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) สินค้ามีคุณภาพ บริการส่ง
รวดเร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900063100023 16/10/2562

190 ขอเสนอจัดซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย เพ่ือส าหรับใช้ในการ
ติดต่อประสานงานของภาควิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา เน่ืองจากของเดิมช ารุด

2,398.00 2,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) สินค้ามีคุณภาพ บริการส่ง
รวดเร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900063100024 16/10/2562

191 ขอเสนอจ้างซ่อมระบบชุดไมค์โครโฟน ห้องประชุม 
QS1-203 เน่ืองจากไมค์โครโฟนดับ ไม่ติด ใช้งานไม่ได้
 จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ สินค้ามีคุณภาพ บริการส่ง
รวดเร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900063100030 18/10/2562

192 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องช่างเทคนิค ห้อง
สโมสรช้ัน1 และห้อง สนง.คณบดีช้ัน2 เน่ืองจากห้อง
ช่างเทคนิคอุณหภูมิลดลงเย็นจัด ห้องสโมสรแอร์เสียง
ดังมาก และแอร์ สนง.ช้ัน2 ไม่มีความเย็นมีแต่ลมร้อน
ออกมา จ าเป็นต้องซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ

5,146.70 5,146.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063100029 18/10/2562

193 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี HP หมึกหมดไม่
สามารถพิมพ์เอกสารการประชาสัมพันธ์ และเอกสาร
อ่ืน ๆ ได้ จ าเป็นต้องซ้ือมาเปล่ียนให้ใช้งานได้ตามปกติ

11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการส่ง
รวดเร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900063100036 22/10/2562

194 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ เน่ืองจากเก็บไฟไม่อยู่ 
แบตเตอร่ีเส่ือมสภาพ ท่ีท างานมีไฟตกและไฟดับบ่อย 
จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063100035 22/10/2562

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

195 ขอเสนอจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพ่ือ
ส าหรับใช้ในห้องประชุม 407 ภาควิชาการจัดการ
เรียนรู้และห้องภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ 
เน่ืองจากของเดิมช ารุดใช้งานไม่ได้

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ บริการส่ง
รวดเร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900063100034 22/10/2562

196 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ เคร่ืองคณบดี เน่ืองจาก
หมึกหมด ส าหรับใช้พิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการส่ง
รวดเร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900063100037 24/10/2562

197 จัดจ้างเหมาบริการตรวจเช็คเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  
จ านวน 2 เคร่ือง

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 42,800.00 บาท

บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงฯ 42,800.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200063100002 7/10/2019

198 ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันก าจัดปลวกอาคารส านัก
คอมพิวเตอร์  จ านวน 12 งวด

57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 57,600.00 บาท

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงฯ 57,600.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200063100001 7/10/2019

199 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง สะสม ราคาท่ีเสนอ 900.00 บาท สะสม ราคาท่ีตกลงฯ 900.00 บาท เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063100024 24/10/2019

200 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 98 ถัง 3,430.00 3,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน  ราคาท่ี
เสนอ 3,430.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาท่ีตก
ลงฯ 3,430.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063100022 24/10/2019

201 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 3 รายการ 492.20 492.20 เฉพาะเจาะจง ร้ายไถ่เส็ง                     ราคาท่ี
เสนอ 492.20 บาท

ร้ายไถ่เส็ง                     ราคาท่ีตก
ลงฯ 492.20 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063100023 24/10/2019

202 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับงานกราฟฟิค 
จ านวน 1 เคร่ือง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 35,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงฯ 35,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200063100008 30/10/2019

203 ขออนมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 เคร่ือง 96,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1600063100008 1/10/2019

204 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
จ านวน 11 เคร่ือง

88,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1600063100007 1/10/2019

205 ขออนุมัติบริการบ ารุงรักษาและแก้ไขลิฟท์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1600063100009 1/10/2019

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

206 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเดินเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600063100030 1/10/2019

207 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้ 10,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง และ
 บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง และ
 บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600063100019 1/10/2019

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

PR1600063100004 1/10/2019

209 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจติดตามระบบISO9001
 คร้ังท่ี 1

41,500.00 41,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600063100010 2/10/2019

210 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมหลังคาช้ัน 9 5,000.00 4,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600063100015 7/10/2019

211 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการช่อมแซมหลังคาช้ัน 9 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ ทัศเทียม นายประสิทธ์ิ ทัศเทียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600063100014 7/10/2019

212 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ รับส่ง อาจารย์สอน ป. โท อ.
กมลชนก วันท่ี 19 ต.ค.62

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

PR1600063100031 15/10/2019

213 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตัดหญ้า 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ ทัศเทียม นายประสิทธ์ิ ทัศเทียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600063100048 17/10/2019

214 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 3 รายการ 1,555.00 1,555.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600063100049 17/10/2019

215 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์K404S 13,096.80 13,096.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600063100050 17/10/2019

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

216 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600063100053 21/10/2019

217 ค่าจ้างเหมารถรับส่ง อ.พิเศษ สอน ป.โท อาจารย์กมล
ชนก วันท่ี 26 ต.ค. 62

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

PR1600063100056 21/10/2019

218 ค่าจ้างเหมารถบัส โครงการศึกษาดูงานสัมมนาทางโลจิ
สติกส์และการค้าระหว่างประเทศในพ้ืนท่ีตะวันออก 
บริษัท นามยง เทอร์มินอล จ ากัด และ ส านักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันท่ื 25
  ตุลาคม พ.ศ.2562

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600063100055 21/10/2019

219 โครงการ Seaman Games ประจ าปีการศึกษา 2562 
ในวันท่ี 3 พ.ย. 62 (ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและดนตรี)

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600063100062 24/10/2019

220 โครงการ Seaman Games ประจ าปีการศึกษา 2562 
ในวันท่ี 3 พ.ย. 62 (ค่าป้ายไวนิล)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600063100061 24/10/2019

221 โครงการ Seaman Games ประจ าปีการศึกษา 2562 
ในวันท่ี 3 พ.ย. 62 ( ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความ
สะอาด)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางมานพ แก้วมณี นางมานพ แก้วมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600063100059 24/10/2019

222 โครงการศึกษาดูงาน บจก. เคอร่ีสยามซีพอร์ต และ 
บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนช่ันแนล โร-โร เทอร์มินัล 
(ค่ารถบัส จ านวน 2 คัน)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600063100078 25/10/2019

223 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้คณะฯ 10,000.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง และ
 บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง และ
 บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600063100077 25/10/2019

224 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งงานนิพนธ์ 12,780.00 12,780.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700063100013 16/10/2019

225 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาท าความสะอาด 58,419.86 58,419.86 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700063100001 29/10/2019

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

226 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 
10/2563

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800063100003 7/10/2019

227 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 1,100 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 1,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800063100004 7/10/2019

228 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (ส ารวจพ้ืนท่ีจัด
โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ''BUU Sport Science
 Care'' คร้ังท่ี 4 ประจ าปี 2562)

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 3,800 บาท

อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 3,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800063100006 8/10/2019

229 ขออนุมัติจ้างจัดท าเอกสารประกอบการน าเสนอ 
(Book of Abstract) (โครงการการน าเสนอผล
การศึกษาโครงงานเฉพาะเร่ืองทางวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและการกีฬาประจ าปีการศึกษา 2562)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
 4,500 บาท

นายค าสวย โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
 4,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800063100010 15/10/2019

230 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ (โครงการ ''รายวิชา 
85349259 โครงงานเฉพาะเร่ือง'' ประจ าปีการศึกษา 
2562)

1,960.00 1,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสอาดพานิช/เสนอราคา 1,960 
บาท

ร้านสอาดพานิช/เสนอราคา 1,960 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800063100013 17/10/2019

231 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ (โครงการ ''รายวิชา 
85349259 โครงงานเฉพาะเร่ือง'' ประจ าปีการศึกษา 
2562)

2,708.00 2,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 2,708 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 2,708 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800063100011 17/10/2019

232 ขออนุมัติจ้างจัดท าแบบประเมินและคู่มืออาจารย์พ่ีเล้ียง 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 9,900 
บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 9,900 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800063100014 17/10/2019

233 ขออนุมัติจัดซ้ือขนมของรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาสี
 Sport Science Game ''SPORTMANSHIP'' 
ประจ าปีการศึกษา 2562)

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 3,300 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 3,319บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800063100017 18/10/2019

234 ขออนุมัติจ้างจัดท าป้ายการแข่งขัน (โครงการแข่งขัน
กีฬาสี Sport Science Game ''SPORTMANSHIP'' 
ประจ าปีการศึกษา 2562)

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

PR1800063100015 18/10/2019

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

235 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการฝึกภาคปฏิบัติ
 รายวิชา 85335159 กลุ่มกีฬายิงเป้า)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกาญจน์ ด ารงเจริญ/เสนอราคา
 2,000 บาท

นายวรกาญจน์ ด ารงเจริญ/เสนอราคา
 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800063100021 24/10/2019

236 ขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาและแก้ไขลิฟต์โดยสาร 
อาคารสหศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด/เสนอราคา 
86,670 บาท

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด/เสนอราคา 
86,670 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800063100003 25/10/2019

237 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการและบ ารุงรักษาเคร่ืองออก
ก าลังกาย

44,298.00 44,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
รีครีเอช่ัน เอเซีย จ ากัด/เสนอราคา 
44,298 บาท

บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
รีครีเอช่ัน เอเซีย จ ากัด/เสนอราคา 
44,298 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800063100004 25/10/2019

238 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการและบ ารุงรักษาเคร่ืองออก
ก าลังกาย

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด/
เสอนาราคา 32,000 บาท

บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด/
เสอนาราคา 32,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800063100005 25/10/2019

239 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคต้น ปี
การศึกษา 2562

9,958.05 9,958.05 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
9,958.05 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
9,958.05 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800063100030 30/10/2019

240 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง เพ่ือ
ใช้ในการท างานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
(ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม
 2563)

8,400.00         8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2100063100003 11/10/2019

241 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองสูบน้ า
 ศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล (ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563)

48,000.00       48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ เสง่ียมโพธ์ิ นายบุญเลิศ เสง่ียมโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2100063100001 11/10/2019

242 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง เพ่ือ
ใช้ในการท างานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
(ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม
 2563)

16,000.00       16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2100063100002 11/10/2019

243 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง เพ่ือ
ใช้ในการท างานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
(ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2562 )

6,300.00         6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2100063100004 11/10/2019

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

244 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เคร่ือง เพ่ือ
ใช้ในการท างานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
(ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2563 )

50,400.00       50,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2100063100006 11/10/2019

245 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง เพ่ือ
ใช้ในการท างานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
(ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 
มีนาคม 2563 )

6,300.00         6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2100063100005 11/10/2019

246 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลงานด้านการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการปฏิบัติการใต้น้ า 
(Underwater Operation)ส าหรับการวิจัยของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเลและพัฒนาการดูแลรักษาอุปกรณ์
ด าน้ าและสนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการใต้น้ า
ของคณะเทคโนโลยีทางทะเล ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563

90,000.00       90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรัตน์ วรศิลป์ นายอภิรัตน์ วรศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2100063100007 16/10/2019

247 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนวิชาสัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล

4,590.00         4,590.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี ผลมณี นางวรรณี ผลมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100063100018 18/10/2019

248 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 7 รายการ เพ่ือใช้
สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ในทะเล

1,523.00         1,523.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี ผลมณี นางวรรณี ผลมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100063100019 18/10/2019

249 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 
30 ตุลาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์ท่ีปรึกษามาร่วม
ด าเนินการสอบปัญหาพิเศษนิสิตคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลม.บูรพา จ.ชลบุรี

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

PR2100063100033 29/10/2019

250 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 7 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล

8,479.75         8,479.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100063100038 30/10/2019

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

251 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการ
ประชาสัมพันธ์และจัดโครงการท าบุญในวันคล้ายวันส
ถาปณาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

2,700.00         2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100004 1/10/2019

252 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือน ามาใช้ใน
โครงการท าบุญในวันคล้ายวันสถาปณาคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

7,690.00         7,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด , 
ร้านต้ังไท้หลี, ร้านอกาลิโก, ร้านต้ัง
เจียบหลี

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด , 
ร้านต้ังไท้หลี, ร้านอกาลิโก, ร้านต้ัง
เจียบหลี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100003 1/10/2019

253 ขออนุมัติจ้างเหมารถส าหรับบรรทุกส่ิงของและรับส่ง
พระสงฆ์ จ านวน 3 คัน เพ่ือน ามาใช้ขนส่งส่ิงของและ
รับส่งพระสงฆ์ในโครงการท าบุญในวันคล้ายวันส
ถาปณาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสง่ัน เวชประสิทธ์ิ นายสง่ัน เวชประสิทธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100001 1/10/2019

254 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเล่มรายงาน เพ่ือน ามาใช้
ประกอบโครงการท าบุญในวันคล้ายวันสถาปณาคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

300.00            300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100002 1/10/2019

255 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 3 ตุลาคม 2562 
เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาการพัฒนา
งานวิเทศสัมพันธ์เชิงบูรณาการ

3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100005 2/10/2019

256 ขอนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือ
น ามาใช้ในโครงการสัมมนาการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์
เชิงบูรณาการ

2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100006 2/10/2019

257 ขออนุมัติจ้างท าสต๊ิกเกอร์ เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ
หยาดโลหิตช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ ปีการศึกษา 2562

180.00            180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100007 7/10/2019

258 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 3 เคร่ือง 
(ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2563) เพ่ือใช้ในการท างานของบุคลากรใน
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

37,800.00       37,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2200063100001 8/10/2019

หนา้ 24



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

259 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 3 เคร่ือง 
(ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2563) เพ่ือใช้ในการท างานของบุคลากรใน
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

37,800.00       37,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2200063100002 8/10/2019

260 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 4 เคร่ือง และ
เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน 1 เคร่ือง 
(ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม
 2563) เพ่ือใช้ในการท างานของบุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

62,700.00       62,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2200063100003 8/10/2019

261 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจัดซุ้มนิทรรรศการ จ านวน 1 
โครงการ เพ่ือใช้ในโครงการ EBC สานศิลป์อาเซียน

4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง ริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด, ร้านจง
วิบูลย์, ร้านโฆสิตวิทยา, บริษัท เอก-
ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด, บริษัท
ซี อาร์ ไทวัสดุ จ ากัด

ริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด, ร้านจง
วิบูลย์, ร้านโฆสิตวิทยา, บริษัท เอก-
ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด, บริษัท
ซี อาร์ ไทวัสดุ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100021 9/10/2019

262 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
น ามาใช้ในโครงการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ (Logistics 
Battle) ประจ าปีการศึกษา 2562

1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100023 11/10/2019

263 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือค่าวัสดุ อุปรกรณ์ เพ่ือ
น ามาใช้ในโครงการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ (Logistics 
Battle) ประจ าปีการศึกษา 2562

1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้ึงน้อย ร้านผ้ึงน้อย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100024 11/10/2019

264 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ประกอบโครงการ เพ่ือใช้
ในโครงการพัฒนากิจกรรมกีฬาของคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์

10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์, ท่าใหม่ค้าวัสดุ,
 ร้านผ้ึงน้อย, ร้านอกาลิโก, ร้าน 20 
บาท, ร้านคุณฝ้ายค้าผ้า

ร้าน จ.เจริญพาณิชย์, ท่าใหม่ค้าวัสดุ,
 ร้านผ้ึงน้อย, ร้านอกาลิโก, ร้าน 20 
บาท, ร้านคุณฝ้ายค้าผ้า

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100035 15/10/2019

265 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือใช้
เป็นของท่ีระลึกส าหรับวิทยากรเพ่ือใช้ในโครงการLBT
 DAY ประจ าปีการศึกษา 2562

1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100040 16/10/2019

266 ขออนุมัติจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือใช้เป็นวัสดุ
ประกอบโครงการ การแสดงผลงานนิสิตในโครงการ
LBT DAY ประจ าปีการศึกษา 2562

1,750.00         1,750.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ, ร้านไอปร๊ินท์ โรงพิมพ์จิรเมธ, ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100043 16/10/2019

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

267 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร เพ่ือใช้เป็นวัสดุประกอบ
โครงการการแสดงผลงานนิสิตในโครงการ LBT DAY 
ประจ าปีการศึกษา 2562

300.00            300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100042 16/10/2019

268 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้เป็นวัสดุ
ประกอบโครงการแสดงผลงานนิสิตในโครงการ LBT 
DAY ประจ าปีการศึกษา 2562

7,700.00         7,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท่าใหม่เสาเข็ม,ร้านไอปร๊ินท์,ร้าน
ผ้ึงน้อย,ร้านโฆสิตวิทยา และโรงพิมพ์
จิรเมธ

ร้านท่าใหม่เสาเข็ม,ร้านไอปร๊ินท์,ร้าน
ผ้ึงน้อย,ร้านโฆสิตวิทยา และโรงพิมพ์
จิรเมธ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100044 16/10/2019

269 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกส าหรับมอบให้วิทยากร เพ่ือใช้
ในโครงการ ''ศึกษาดูงานการค้าชายแดน ด่านไทย-
กัมพูชา''

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100049 21/10/2019

270 ขออนุมัติจ้างท าสติกเกอร์   จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ประกอบการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100052 22/10/2019

271 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกจ านวน 1 โครงการ เพ่ือ
ประกอบการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินจันทบุรี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินจันทบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100051 22/10/2019

272 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือมอบ
ให้กับวิทยากรในโครงการศึกษาดูงานของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร ช้ันปีท่ี 4

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100063 30/10/2019

273 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ 
เพ่ือเป็นของท่ีระลึกขอบคุณ ดร.รัฐวิทย์ ต้ังเกียรติพชร
 นายกสมาคมการค้าและการท่องเท่ียวชายแดนไทย- 
กัมพูชา จันทบุรี ท่ีคอยสนับสนุนให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ กับคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

1,000.00 เฉพาะเจาะจง วิสหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เขาบายศรี
อ าเภอท่าใหม่

วิสหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เขาบายศรี
อ าเภอท่าใหม่

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200063100064 30/10/2019

274 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการท าความสะอาด และดูแล
สวนและต้นไม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 งาน (7 วัน)

10,230.00 10,230.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชราภรณ์ โสภี นางพัชราภรณ์ โสภี มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100008 8/10/2019

275 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส 23 ถัง ส าหรับบริโภคภายใน
อาคาร บริการผู้มาติดต่อราชการ คณะการจัดการและ
การท่องเท่ียว

805.00 805.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100010 8/10/2019

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

276 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Samsung D203E 
จ านวน 12 ตลับ เพ่ือใช้ในการพิมพ์เอกสารราชการ
ตามภารกิจของคณะการจัดการและการท่องเท่ียว

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400063100004 8/10/2019

277 ขออนุมัติซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์
ราชการ ทะเบียน 1กช637 ส าหรับใช้ใน
รถจักรยานยนต์ราชการในการติดต่อราชการรับ-ส่ง
เอกสาร

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

PR2400063100012 8/10/2019

278 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน เพ่ือ
ใช้ส าหรับเดินทางนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา สาขา
ธุรกิจระหว่างประเทศ (9ตค62)

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100015 9/10/2019

279 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอบรม (ปากกา 150 แท่ง) ส าหรับใช้
ในโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
(10ตค62)

375.00 375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PW630009 9/10/2019

280 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารอบรม (135 ชุด/เล่ม) ส าหรับ
ใช้ในโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
(10ตค62)

2,565.00 2,565.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PW630010 9/10/2019

281 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอบรม (กระเป๋า 110 ใบ) ส าหรับใช้ใน
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (10ตค
62)

2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียน สตาร์ ร้านยูเน่ียน สตาร์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PW630011 9/10/2019

282 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน เพ่ือ
ใช้ส าหรับเดินทาง ในโครงการบริการวิชาการ 
โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี (10ตค62)

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์พันธ์ุ วุฒิปัญญารัตนกุล นายพงศ์พันธ์ุ วุฒิปัญญารัตนกุล มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PW630012 9/10/2019

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

283 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล 5 ผืน โครงการศึกษา
ศักยภาพเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของแหล่ง
ท่องเท่ียวย่ังยืนในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ภายใต้
Competence Centre on Innovative 
Sustainable Tourism Management(17-27ตค62)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100023 16/10/2019

284 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Samsung D203E 
จ านวน 3 ตลับ เพ่ือใช้ในการพิมพ์เอกสารในโครงการ
พัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการช้ันน าของโลก
และของประเทศ : การพัฒนาหลักสูตร 
E-Commerce(7ตค62-31มีค63)

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100025 16/10/2019

285 ขออนุมัติซ้ือกระเป๋า 500 ใบ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
 ในโครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและ
ผู้ประกอบการช้ันน าของโลกและของประเทศ : การ
พัฒนาหลักสูตร E-Commerce(7ตค62-31มีค63)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียน สตาร์ ร้านยูเน่ียน สตาร์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100028 16/10/2019

286 ขออนุมัติจ้างท าสมุด 500เล่ม เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
 ในโครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและ
ผู้ประกอบการช้ันน าของโลกและของประเทศ : การ
พัฒนาหลักสูตร E-Commerce(7ตค62-31มีค63)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100026 16/10/2019

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

287 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการจัดฝึกอบรม (วัสดุไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์) 31รายการ โครงการพัฒนาหลักสูตร
รองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมสถาบันการศึกษา
และผู้ประกอบการข้ันน าของโลกและของประเทศ : 
ภายใต้หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เพ่ือยกระดับ
กระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0
 (25ตค62)

11,120.00 11,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาทรอนิกส์ ร้านบูรพาทรอนิกส์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100029 17/10/2019

288 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการจัดฝึกอบรม (วัสดุไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์) 1รายการ โครงการพัฒนาหลักสูตร
รองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมสถาบันการศึกษา
และผู้ประกอบการข้ันน าของโลกและของประเทศ : 
ภายใต้หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เพ่ือยกระดับ
กระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0
 (25ตค62)

18,150.00 18,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100030 17/10/2019

289 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส 29 ถัง ส าหรับบริโภคภายใน
อาคาร บริการผู้มาติดต่อราชการ คณะการจัดการและ
การท่องเท่ียว

1,015.00 1,015.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100034 21/10/2019

290 ขออนุมัติซ้ือกระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ 18 หีบ(กล่อง) 
ส าหรับใช้ในห้องน้ าชาย-หญิง ภายในอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

15,569.98 15,569.98 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย 2008

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400063100006 21/10/2019

291 ขออนุมัติซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์
ราชการ ทะเบียน 1กช637 ส าหรับใช้ใน
รถจักรยานยนต์ราชการในการติดต่อราชการรับ-ส่ง
เอกสาร

70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100033 21/10/2019

292 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 16 รายการ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
แต่ละหลักสูตร ในโครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและ
ผู้ประกอบการช้ันน าของโลกและของประเทศ : การ
พัฒนาหลักสูตร E-Commerce(7ตค62-31มีค63)

10,465.48 10,465.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100041 22/10/2019

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

293 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล 1 ผืน เพ่ือประชาสัมพันธ์ใน
โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ร่วมกับสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการช้ันน าของ
โลกและของประเทศ : การพัฒนาหลักสูตร 
E-Commerce

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100043 24/10/2019

294 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม (วัสดุ
6รายการ) โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและ
ผู้ประกอบการช้ันน าของโลกและของประเทศ : การ
พัฒนาหลักสูตร E-Commerce (7ตค62-31มีค63)

631.00 631.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100045 25/10/2019

295 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ (เส้ือนยืด 115 ตัว) โครงการบริการ
วิชาการ โครงการเช่ือมโยงศรษฐกิจพัฒนาวิถีชีวิต
ชุมชน EEC อย่างย่ังยืน

24,150.00 24,150.00 เฉพาะเจาะจง รมณ อมตธรรม รมณ อมตธรรม มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PW820025 25/10/2019

296 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ (วัสดุในการสัมมนา 19 รายการ) 
โครงการบริการวิชาการ โครงการเช่ือมโยงศรษฐกิจ
พัฒนาวิถีชีวิตชุมชน EEC อย่างย่ังยืน

33,766.89 33,766.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PW820026 25/10/2019

297 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก3ช้ิน ในโครงการรับรอง
วิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้าน
บริหารธุรกิจ Thailand Regional Business Schools
 Network (TRBS NET) คร้ังท่ี 2/2562: มุ่งสู่การ
บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ(3-4พย62)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100051 28/10/2019

298 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 2 คัน ในโครงการ
รับรองวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาค
ด้านบริหารธุรกิจ Thailand Regional Business 
Schools Network (TRBS NET) คร้ังท่ี 2/2562: มุ่ง
สู่การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (3-4พย62)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100061 29/10/2019

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

299 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 2 คัน ในโครงการ
รับรองวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาค
ด้านบริหารธุรกิจ Thailand Regional Business 
Schools Network (TRBS NET) คร้ังท่ี 2/2562: มุ่ง
สู่การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (3-4พย62)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100059 29/10/2019

300 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 1 คัน ในโครงการ
รับรองวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาค
ด้านบริหารธุรกิจ Thailand Regional Business 
Schools Network (TRBS NET) คร้ังท่ี 2/2562: มุ่ง
สู่การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (3-4พย62)

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400063100060 29/10/2019

301 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าใน
ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยฯ เดือนตุลาคม 2562

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
4,997 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700063100002 1/10/2019

302 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มการปฏิบัติงาน
ภายในคณะ

9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
รุ่งรัตน์ แสงสุข / เสนอราคา 9,200 
บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
รุ่งรัตน์ แสงสุข / เสนอราคา 
3,460.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700063100001 1/10/2019

303 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถรับส่งเอกสาร ประจ าเดือน
ตุลาคม 2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700063100003 2/10/2019

304 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะและเก้าอ้ี) 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง หกจ.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ / เสนอ
ราคา 19,800 บาท

หกจ.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ / เสนอ
ราคา 19,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2700063100001 16/10/2019

305 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการพาหนะร่วมโครงการ
ไหว้ครูและต่อเทียนภูมิปัญญา วันท่ี 24 ตุลาคม 2562

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง หกจ.แชมป์มหานครทราเวล / เสนอ
ราคา 26,000 บาท

หกจ.แชมป์มหานครทราเวล / เสนอ
ราคา 26,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2700063100002 18/10/2019

306 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด น้ ามันมีคุณภาพ บริการดี 
ราคาเนไปตามมาตรฐาน

PR2800063100003 1/10/2019

307 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด น้ ามันดี มีคุณภาพ ราคาได้
มาตราฐาน

PR3300063100024 1/10/2019

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

308 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
สรุปรายงานการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับส่วนงาน คณวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ต้นกล้าก๊อปป้ี ต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300063100023 1/10/2019

309 ขออนุมัติจัดจ้างท าโปสเตอร์ จ านวน 1 แผ่น เพ่ือใช้
ส าหรับการน าเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุม
วิชาการและน าเสนอผล 9th world Melioidosis 
Congress ณ Sheraton Hanoi Hotel ระหว่างวันท่ี 
14 -19 ตุลาคม 2562

1,000.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sing Maker & Solution 
ราคาท่ีเสนอ 500 บาท

ร้าน PP Sing Maker & Solution 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100004 7/10/2019

310 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์
 มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการ
วิทยาเซลล์นรีเวช ในวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.2562

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

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100012 7/10/2019

311 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์
 มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการ
วิทยาเซลล์นรีเวช ในวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2562

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

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100011 7/10/2019

312 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์
 มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการ
วิทยาเซลล์นรีเวช ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2562

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

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100013 7/10/2019

313 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์อนงค์และอาจารย์กิตติพงษ์ มาสอน
รายวิชา 68533259 ในวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2562

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

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100015 7/10/2019

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

314 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์อนงค์และอาจารย์กิตติพงษ์ มาสอน
รายวิชา 68533259 ในวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ.2562

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

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100014 7/10/2019

315 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน
 1 คัน เพ่ือรับ - ส่งอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการ
ศึกษาดูงานรายวิชาชีพกายภาพบ าบัดและรายวิชา 
68312160 บทน าวิชาชีพกายภาพบ าบัด ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์
ส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ญธนาทรานสปอร์ต 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท

บริษัท เพ็ญธนาทรานสปอร์ต 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100006 7/10/2019

316 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 7 วัน เพ่ือ
รับ-ส่งอาจารย์สาขาชีวเวชสาสตร์ออกนิเทศนิสิต
โครงการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางชีวเวชศาสตร์
ประจ าปีการศึกษา 2562 (ช่วงท่ี 3) ต้ังแต่วันท่ี 9 
ตุลาคม 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562

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

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600063100001 7/10/2019

317 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ
 - ส่ง นพ.สิฐพงษ์ สุนทรจิต มาสอนรายวิชา 
68532159 มหศัลยพยาธิวิทยา 1 ภาคเรียน 1/2562 
ในวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (อ.กรรณิการณ์ส ารอง
จ่าย)

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

นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ี
เสนอ 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100010 7/10/2019

318 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่ง ดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ มาสอนรายวิชา 
682451 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 และ 
682452 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 
ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีเสนอ 
3,100 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100007 7/10/2019

319 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่ง ดร.ปราโมทย์มาสอนรายวิชา 68251 
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 และ 682452 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 ในวันท่ี 15
 ตุลาคม พ.ศ.2562

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีเสนอ 
3,100 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100009 7/10/2019

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

320 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่ง ดร.ปราโมท์ ศรีวาณิชรักษ์ มาสอนรายวิชา 
682451 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2และ 682452
 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 ในวันท่ี 8 
ตุลาคม พ.ศ. 2562

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีเสนอ 
3,100 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100008 7/10/2019

321 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่ง ผศ.ดร.นพ.วรสิทธ์ิ ศิริพรพาณิชย์ มาสอน
รายวิชา 68331160 กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช ใน
วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2562

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีเสนอ 
3,100 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600063100022 8/10/2019

322 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาลิฟต์ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563

70,500.00 70,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 70,500 บาท

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 70,500
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600063100002 9/10/2019

323 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังแต่วันท่ี
 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563

13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 13,800 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600063100005 9/10/2019

324 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังแต่วันท่ี
 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 14,400 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600063100006 9/10/2019

325 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการตรวจเช็คเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า จ านวน 12 งวด ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2563

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี 
ราคาท่ีเสนอ 36,000 บาท

นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 36,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600063100008 9/10/2019

326 ขออนุมัติจัดจ้างป๊ัมกุญแจ (ห้อง 102) จ านวน 2 ดอก 
(กุลธราส ารองจ่าย)

50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล การกุญแจ ราคาท่ีเสนอ 50
 บาท

นายกมล การกุญแจ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100032 9/10/2019

327 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังแต่วันท่ี
 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 24,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงเช่า24,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600063100004 9/10/2019

328 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 เคร่ือง ต้ังแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงเช่า60,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600063100007 9/10/2019

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

329 ขอออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่ง นพ.อาสา ธรรมหงส์ มาสอนรายวิชา 
68232659 กิณวิทยาคลินิก และ 68232759 
ปฏิบัติการกิณวิทยาคลินิก ในวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.
2562

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

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100023 9/10/2019

330 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารระหว่าง
ส่วนงานต่าง ๆ จ านวน 12 งวด ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางส ารวย  สดใส ราคาท่ีเสนอ 
60,000 บาท

นางส ารวย  สดใส ราคาท่ีตกลงจ้าง 
60,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600063100009 9/10/2019

331 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 2 
รายการ (อ.กาญจนาส ารองจ่าย)

970.00 970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 970 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 970 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100040 10/10/2019

332 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 
(อ.วรานุรินทร์ส ารองจ่าย)

1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์เมดิคอล ไลน์ จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 1,080 บาท

บริษัท สตาร์เมดิคอล ไลน์ จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,080 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100042 10/10/2019

333 ขออนุมัติจัดซ้ือสายPATIENT CABLE 2-CORE จ านวน
 4 ชุด

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 
เซอร์วิส จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 6,800 
บาท

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 
เซอร์วิส จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,800
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100046 11/10/2019

334 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถสองแถว จ านวน 6 คัน 
เพ่ือรับ - ส่งนิสิตและอาจารย์เข้าร่วมโครงการศึกษา
และฝึกปฏิบัติเร่ืองการรักษาด้วยธาราบ าบัดในรายวิชา
การออกก าลังกายเพ่ือการบ าบัด 2 ในวันท่ี 6,23,30 
ตุลาคม และ 6 พฤศจิกายน 2562

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  เดชศักดา ราคาท่ี
เสนอ 9,600 บาท

นายสมเกียรติ  เดชศักดา ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 9,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100044 11/10/2019

335 ขออนุมัติจัดซ้ือULTRA GEL จ านวน 6 แกลอน 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 5,700 บาท

บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 5,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100045 11/10/2019

336 ขออนุมัติจัดซ้ือเตียงสแตนเลส(อาจารย์ใหญ่) จ านวน 2
 เตียง

56,998.90 56,998.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.แล็บเซอร์วิส จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 56,998.90 บาท

บริษัท เค.แล็บเซอร์วิส จ ากัด  ราคาท่ี
เสนอตกลงจ้าง 56,998.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600063100010 11/10/2019

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

337 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน
 1 คัน เพ่ือรับ-ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการ
ตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทใน
รายวิชา 68335260 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู บางปู จ.
สมุทรปราการ ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2562

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จิรัฐกาล ทรานสปอร์ต 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท

บริษัท จิรัฐกาล ทรานสปอร์ต 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 12,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600063100011 15/10/2019

338 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนสาขา
กายภาพบ าบัด จ านวน 8 รายการ (วิราศิณีส ารองจ่าย)

1,582.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด สาขาท่ี 
00007 ราคาท่ีเสนอ 976 บาท,บาง
แสนบิวต้ีมาร์ท ราคาท่ีเสนอ 299 
บาท,ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 255 บาท

บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด สาขาท่ี 
00007 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 976 บาท,
บางแสนบิวต้ีมาร์ท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
299 บาท,ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
บูรพา จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 255 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100052 15/10/2019

339 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จ านวน 3.70 
ลิตร (กุลธราส ารองจ่าย)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีเสนอ 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100058 16/10/2019

340 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 
เคร่ือง(ห้อง 101)

749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 749 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 749 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100063 17/10/2019

341 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 
เคร่ือง(ห้องอาจารย์ใหญ่)

45,689.00 45,689.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 45,689 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 45,689  บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600063100012 17/10/2019

342 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 685481 ภาค
นิพนธ์ ส าหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 (อ.ทิษฏยา)

3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
3,317 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 3,317 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100064 17/10/2019

343 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดปรับแรงดันและปรับอัตราการไหล
ของออกซิเจน จ านวน 3 ชุด สาขากายภาพบ าบัด

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 7,500 บาท

บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100068 18/10/2019

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

344 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่งผศ.นพ.โกศล รุ่งเรืองชัย มาสอนรายวิชา 
680331 ปรสิตวิทยา ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2562

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีเสนอ 
3,100 บาท

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100067 18/10/2019

345 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเดินระบบไฟ จ านวน 1 งาน
ห้อง 406 (คุณสมศักด์ิ)

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
เสนอ 3,900 บาท

นายสมศักด์ิ  บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 3,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100066 18/10/2019

346 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับ-ส่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล ธรรมวิริยสติ เข้า
ร่วมประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 5/2562 ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันท่ี 26 ต.ค.62 (อ.
นิรมลส ารองจ่าย)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีเสนอ
 2,800 บาท

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100074 21/10/2019

347 ขออนุมัติจัดท านามบัตร จ านวน 100 ใบ (กุลธรา
ส ารองจ่าย)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาท่ีเสนอ 
300 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาท่ีตกลงจ้าง
 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100073 21/10/2019

348 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 12 
เล่ม เพ่ือใช้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวช
ศาสตร์ (จ่ายทราย)

1,604.40 1,604.40 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
1,604.40 บาท

นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 1,604.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100072 21/10/2019

349 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ
 10,700 บาท

บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 10,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600063100013 21/10/2019

350 ขออนุมัติจัดซ้ือรางปล๊ักไฟ จ านวน 4 อัน 2,288.40 2,288.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 2,288.40 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,288.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100076 22/10/2019

351 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียนก๊อกน้ าคอยาว จ านวน
 1 ชุด

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
เสนอ 700 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100078 24/10/2019

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

352 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายสแตนเลสและป้ายอะคริลิค 
จ านวน 18 ป้าย

16,489.00 16,489.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคาท่ีเสนอ 
16,489 บาท

นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 16,489 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600063100014 25/10/2019

353 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์
 มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการ
วิทยาเซลล์นรีเวชในวันท่ี 13พฤศจิกายน 2562

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

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100083 28/10/2019

354 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 2 ชุด เพ่ือใช้
ส าหรับแทนค าขอบคุณวิทยากรในการจัดโครงการ
ศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันท่ี 31 
ตุลาคม 2562(อ.กนกพรส ารองจ่าย)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณอารียา  โรจน์อมรรัตน์ ราคาท่ี
เสนอ 2,000 บาท

คุณอารียา  โรจน์อมรรัตน์ ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100081 28/10/2019

355 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์
 มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการ
วิทยาเซลล์นรีเวชในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

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

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100082 28/10/2019

356 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเล่มฝึกงาน จ านวน 3 
เล่ม เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบ าบัดทางคลินิก 5 (เพ่ิมเติม) (อ.พิมลพรรณ
ส ารองจ่าย)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
300 บาท

นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100080 28/10/2019

357 ขออนุมัติจัดท าเล่มฝึกงาน จ านวน 4 เล่ม เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดโครงการการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบ าบัดทางคลินิก 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
รายวิชา 683483 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบ าบัด
ทางคลินิก 5 วันท่ี 28 ตุลาคม 2562 - 13 ธันวาคม 
2562

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
200 บาท

นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100088 28/10/2019

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

358 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ประจ าปี
งบประมาณ 2563

6,311.00 6,311.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 6,311 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 6,311 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100092 29/10/2019

359 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 684493 
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2561 อาจารย์กุลวรา มีนิสิต 2 คน

3,905.50 3,905.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
3,905.50 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 3,905.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100093 29/10/2019

360 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 652481 ภาค
นิพนธ์ (Research Projects) ส าหรับนิสิตเทคนิค
การแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 (อ.พลาธิป)

5,296.50 5,296.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 5,296.50 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,296.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100090 29/10/2019

361 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 652481 ภาค
นิพนธ์ (Research Projects) ส าหรับนิสิตเทคนิค
การแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 (อาจารย์อุไร
วรรณ) มีนิสิต 2 คน

4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
4,173 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 4,173 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100097 29/10/2019

362 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 652481 ภาค
นิพนธ์ ส าหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ประจ าปี
การศึกษา 2562(อาจารย์พลาธิปส ารองจ่าย)

615.25 615.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 615.25 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 615.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100089 29/10/2019

363 ขออนุมัติจัดซ้ือด้ามมีดผ่าตัด จ านวน 40 อัน เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ประจ าปีงบประมาณ 
2563

13,880.00 13,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 13,880 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 13,880 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600063100015 29/10/2019

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

364 ขออนุมัติจัดท าเล่มฝึกงาน จ านวน 60 เล่ม เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดโครงการการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบ าบัดทางคลินิก 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงพยาบาลชลบุรี

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 6,000
 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100100 30/10/2019

365 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 12 วัน เพ่ือรับ-
ส่ง อาจารย์ส าหรับการจัดโครงการการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบ าบัดทางคลินิก 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันท่ี 11 -26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลชลบุรี

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล  ภู่ศรี ราคาท่ีเสนอ 
24,000 บาท

นายศุภพล  ภู่ศรี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
24,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600063100016 30/10/2019

366 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 
ห้องบรรยาย 202 และห้องบัณฑิต

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 4,815 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 4,815 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600063100098 30/10/2019

367 ค่าจ้างท าวัสดุประชาสัมพันธ์และตกแต่งโครงการ 20,280.00 20,280.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา  น้อมเศียร/เสนอ
ราคา 20,280.00 บาท

นางสาวโสระยา  น้อมเศียร/เสนอ
ราคา 20,280.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900063100005 3/10/2562

368 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้โครงการ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
11,000.00 บาท

นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
11,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900063100006 3/10/2562

369 ค่าเช่าอุปกรณ์การสอนโครงการ 31,700.00 31,700.00 เฉพาะเจาะจง นายปาณิธาน  ก าธรชัยพิมล/เสนอ
ราคา 31,700.00 บาท

นายปาณิธาน  ก าธรชัยพิมล/เสนอ
ราคา 31,700.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900063100007 4/10/2562

370 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทะเบียน 2 
กษ 1375 ชลบุรี ประจ าเดือน ต.ค. 2562

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900063100014 7/10/2562

371 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 5,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 5,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900063100025 16/10/2562

372 จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิตวิเศษทัวร์/เสนอ
ราคา 56,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิตวิเศษทัวร์/เสนอ
ราคา 56,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900063100008 16/10/2562

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

373 จ้างเหมาบริการรถตู้ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ/
เสนอราคา 28,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ/
เสนอราคา 28,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900063100009 25/10/2562

374 จ้างพวงหรีด เงินสวัสดิการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเรืองดอกไม้สด/เสนอราคา 
1,000.00 บาท

ร้านดาวเรืองดอกไม้สด/เสนอราคา 
1,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR000011 21/10/2562

375 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทะเบียน 2 
กษ 1375 ชลบุรี ประจ าเดือน พ.ย. 2562

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900063100039 31/10/2562

376 ขอความเห็นชอบเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน 14 
เคร่ือง  จ านวน 4 เดือน  ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 -
 เดือนมกราคม 2563 เพ่ือรองรับการท างานของ
บุคลากรสถาบันภาษา

59,920.00       59,920.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
     2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ
 และมีอาชีพจ าหน่าย และให้เช่า
 วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ฯลฯ
โดยตรง

PO4000063100001 10/10/2019

377 ขอความเห็นชอบเสนอจ้าง-ค่าพาหนะเดินทาง (เรือ
ข้ามฟากไปเกาะสีชัง (เรือสปีดโบ๊ท)) เพ่ือใช้ในกิจกรรม
โครงการวิจัย CLIL วันท่ี 8 ต.ค. 2562

3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงประทีป (2018) จ ากัด บริษัท แสงประทีป (2018) จ ากัด 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
      2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ
 และมีอาชีพให้บริการเรือ
โดยสาร และบริการเรือเช่าเหมา
ล า ฯลฯ โดยตรง

PR4000063100004 2/10/2019

378 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เติมวันท่ี
 8 ต.ค. 2562 เพ่ือไปส่งคณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลกิจกรรม
โครงการวิจัย CLIL ณ ท่าเรือเกาะลอย จ.ชลบุรี

500.00            500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 1.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ 
และจัดจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 
โดยตรง

PR4000063100003 2/10/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

379 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ-วัสดุส านักงาน จ านวน 8 
รายการ ตามใบประกอบเสนอซ้ือ0002/62 และ
0003/63 ใช้ในโครงการ Jump Start English 
ส าหรับครูพันธ์ุใหม่ กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับอาชีวศึกษาฯ
 จ านวน 2 รุ่น จัดวันท่ี 18-22 ต.ค.62 และ24-28 ต.ค.
 62

30,940.24       30,940.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
     2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ
 และมีอาชีพจ าหน่ายสินค้า
อุปกรณ์ส านักงาน โดยตรง

PR4000063100010 10/10/2019

380 ขอความเห็นชอบเสนอจ้าง-จัดท าป้าย โรอัพ (Roll 
Up) และ แบล็คดรอป(Backdrop)  เพ่ือใช้ในโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Mindset Workshop for 
Leaders ส าหรับผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา ใน
ระหว่างวันท่ี 16-17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

13,375.00       13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด

1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
     2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ
 และมีอาชีพท่ีมีอาชีพรับผลิต
ป้ายโฆษณา อุปกรณ์ออกบูธ 
ส่ิงพิมพ์อิงค์เจ็ท ฯลฯโดยตรง

PR4000063100017 10/10/2019

381 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ-หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 78A  
เพ่ือใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Mindset
 Workshop for Leaders ส าหรับผู้บริหารสถาบัน
อาชีวศึกษา วันท่ี 16-17 ต.ค. 2562

1,200.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
     2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ
 และจัดจ าหน่ายหมึกพิมพ์แท้ 
และวัสดุส านักงานทุกประเภท 
โดยตรง

PR4000063100013 10/10/2019

382 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ-วัสดุส านักงานตามใบ
ประกอบเสนอซ้ือ 0001/63 จ านวน 12 ราย เพ่ือใช้ใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Mindset 
Workshop for Leaders ส าหรับผู้บริหารอาชีวศึกษา
 วันท่ี 16-17 ต.ค. 62

10,799.51       10,799.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
     2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ
 และมีอาชีพจ าหน่ายสินค้า
อุปกรณ์ส านักงาน โดยตรง

PR4000063100015 10/10/2019

383 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ-ของท่ีระลึกส าหรับผู้เข้า
อบรมท่ีมีผลงานดีเด่น (ค่าแก้วน้ ามาร์คมุก) ใช้ส าหรับ
โครงการ Jump Start English ส าหรับครูพันธ์ุใหม่ 
กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษส าหรับอาชีวศึกษาฯ จ านวน 2 รุ่น จัด
วันท่ี 18-22 ต.ค. 62 และวันท่ี 24-28 ต.ค. 62

4,400.00         4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ              
มหาวิทยาลัยบูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
     2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ
 และมีอาชีพจ าหน่ายของท่ีระลึก
 เส้ือผ้า และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ของนักศึกษา โดยตรง

PR4000063100008 10/10/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

384 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบริการอ่ืน-จ้าง
ถ่ายภาพ และวีดีโอ เพ่ือถ่ายภาพและอัดวีดีโอใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Mindset 
Workshop for Leaders ส าหรับผู้บริหารสถาบัน
อาชีวศึกษา วันท่ี 16-17 ต.ค. 2562

24,000.00       24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยะ  ฉันทโสภณ นายสุริยะ  ฉันทโสภณ 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
     2.มีความน่าเช่ือถือ และมี
อาชีพรับถ่ายภาพ และอัดวีดีโอ 
โดยตรง

PR4000063100009 10/10/2019

385 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ-เติมน้ ามันเช้ือเพลิง วันท่ี 7 
พ.ย. 2562 เพ่ือขนย้ายโน๊ตบุ๊ค พร้อมหูฟัง กลับจาก 
ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เติมรถสถาบันภาษา ขฉ
7133

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

PR4000063100022 15/10/2019

386 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ-เติมน้ ามันเช้ือเพลิง วันท่ี 5 
พ.ย. 2562 เพ่ือขนย้ายโน๊ตบุ๊ค พร้อมหูฟัง ไป ม.บูรพา
 วิทยาเขตสระแก้ว ส าหรับจัดทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เติมรถ
สถาบันภาษา ขฉ7133

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

PR4000063100020 15/10/2019

387 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ-เติมน้ ามันเช้ือเพลิง วันท่ี 31
 ต.ค. 2562 เพ่ือขนย้ายโน๊ตบุ๊ค พร้อมหูฟัง กลับจาก 
ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เติมรถสถาบันภาษา ขฉ
7133

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

PR4000063100019 15/10/2019

388 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ-เติมน้ ามันเช้ือเพลิง วันท่ี 28
 ต.ค. 2562 เพ่ือขนย้ายโน๊ตบุ๊ค พร้อมหูฟัง ไป ม.
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับจัดทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เติมรถ
สถาบันภาษา ขฉ7133

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

PR4000063100018 15/10/2019

389 ขอความเห็นชอบเสนอจ้าง-พิมพ์วุฒิบัตร เพ่ือมอบให้ผู้
เข้าอบรมโครงการ Jump Start English  ส าหรับครู
พันธ์ุใหม่ (กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษส าหรับอาชีวศึกษาฯ รุ่นท่ี 2 
ระหว่างวันท่ี 24-28 ต.ค. 2562

6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
     2.มีความน่าเช่ือถือ และมี
อาชีพจ าหน่ายสินค้า เช่น 
กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
ปกต่างๆ มีบริการถ่ายเอกสาร 
พิมพ์งานต่างๆ และรับเข้าเล่ม
รูปแบบต่างๆ โดยตรง

PR4000063100027 21/10/2019

หนา้ 43



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

390 ขอความเห็นชอบเสนอจ้าง-พิมพ์วุฒิบัตร เพ่ือมอบให้ผู้
เข้าอบรมโครงการ Jump Start English  ส าหรับครู
พันธ์ุใหม่ (กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษส าหรับอาชีวศึกษาฯ รุ่นท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี 18-22 ต.ค. 2562

6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
     2.มีความน่าเช่ือถือ และมี
อาชีพจ าหน่ายสินค้า เช่น 
กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
ปกต่างๆ มีบริการถ่ายเอกสาร 
พิมพ์งานต่างๆ และรับเข้าเล่ม
รูปแบบต่างๆ โดยตรง

PR4000063100026 21/10/2019

391 ขอความเห็นชอบเสนอจ้าง-จัดท าเล่มสรุปรายงาน ของ
โครงการ Jump Start English  ส าหรับครูพันธ์ุใหม่ 
(กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษส าหรับอาชีวศึกษาฯ จ านวน 2 รุ่น คือ 
รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 18-22 ต.ค. 2562 และรุ่นท่ี 2 
วันท่ี 24-28 ต.ค. 2562

6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา  
     2.มีความน่าเช่ือถือ และมี
อาชีพจ าหน่ายสินค้า เช่น 
กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
ปกต่างๆ มีบริการถ่ายเอกสาร 
พิมพ์งานต่างๆ และรับเข้าเล่ม
รูปแบบต่างๆ โดยตรง

PR4000063100028 21/10/2019

392 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยต์ (รถตู้) พาคณาจารย์
มาท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 7 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562

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

PR4300063100006 9/10/2019

393 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พาคณาจารย์
มาท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 10 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562

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

PR4300063100005 9/10/2019

394 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พาคณาจารย์
ไปท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว 2 วัน ในวันท่ี 17
 และ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300063100007 15/10/2019

395 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานธุรการ 
จ านวน 1 คน ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง
 31 มีนาคม 2563)

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตราวรรณ ด้วงประเสริฐ น.ส. จิตราวรรณ ด้วงประเสริฐ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO4300063100002 16/10/2019

396 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 
2563) จ านวน 12 เดือน

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO4300063100001 16/10/2019

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

397 ขออนุมัติจ้างท าพวงหรีด เพ่ือใช้แสดงความเสียใจต่อ
การเสียชีวิตของนายอ านวย วงศ์เหรียญทอง ซ่ึงเป็น
คุณพ่อของ อาจารย์อนุสรณ์ วงศ์เหรียญทอง วันท่ี 28
 ตุลาคม พ.ศ. 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สุชาดา ร้านดอกไม้สุชาดา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300063100012 25/10/2019

398 ขออนุมัติจ้างท าพวงหรีด เพ่ือใช้แสดงความเสียใจต่อ
การเสียชีวิตของคุณแม่กุ้ยเฮียง แซ่ต๊ัง ซ่ึงเป็นคุณแม่
ของ ดร.ทักษญา สง่าโยธิน วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ้อฟลอริสท์ ร้านจ้อฟลอริสท์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300063100013 28/10/2019

399 คุ้กก้ี จ านวน 200 ห่อ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร  / 
ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท

นางมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร  / 
ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100004 8/10/2019

400 ตุ๊กตา จ านวน 2 รายการ 41,269.90 41,269.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ 41,269.90 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ 41,269.90 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100002 8/10/2019

401 พาย,คุกก้ี จ านวน 200 ห่อ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท

นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100003 8/10/2019

402 น้ าด่ืมเพียวไลฟ์ จ านวน 1 รายการ 2,500.06 2,500.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 2,500.06 บาท

บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 2,500.06 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100009 8/10/2019

403 หมวกสวม จ านวน 2 รายการ 50,400.00 50,400.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ราคาท่ีเสนอ
 50,400.00 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ราคาท่ีเสนอ
 50,400.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100012 8/10/2019

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

404 สินค้าท่ีระลึก จ านวน 6 รายการ 98,500.00 98,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา/ราคาท่ี
เสนอ 98,500.00 บาท

นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา/ราคาท่ี
เสนอ 98,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100001 8/10/2019

405 สินค้า(อิชิตัน,สปอนเซอร์,กาแฟเบอร์ด้ี,เนสกาแฟ,คา
ราบาวแดง) จ านวน 5 รายการ

9,610.00 9,610.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ/ราคาท่ี
เสนอ 9,610.00 บาท

นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ/ราคาท่ี
เสนอ 9,610.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100007 8/10/2019

406 สินค้า วัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 4
 รายการ

2,022.30 2,022.30 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย / ราคาท่ีเสนอ 2,022.30 บาท

หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย / ราคาท่ีเสนอ 2,022.30 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100011 8/10/2019

407 สินค้า วัตถุดิบและวัสดุ จ านวน 40 รายการ 28,087.00 28,087.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ 28,087.00 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ 28,087.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100010 8/10/2019

408 สินค้า จ านวน 5 รายการ 53,496.00 53,496.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 53,496.00 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 53,496.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100005 8/10/2019

409 นิชชินคัพ จ านวน 3 รายการ 9,427.15 9,427.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
9,427.15 บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
9,427.15 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100008 8/10/2019

410 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 37 
รายการ

31,655.05 31,655.05 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 31,655.05 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 31,655.05 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100006 8/10/2019

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

411 น้ าอัดลม น้ าด่ืมน้ าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จ านวน 8 
รายการ

17,131.33 17,131.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 17,131.33 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 17,131.33 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100014 9/10/2019

412 ซาลาเปาและขนมจีบไก่ จ านวน 5 รายการ 5,649.60 5,649.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 5,649.60 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 5,649.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100013 9/10/2019

413 ไส้กรอก จ านวน 3 รายการ 3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด (ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 3,350.00
 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด (ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 3,350.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100015 9/10/2019

414 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 31 
รายการ

24,417.26 24,417.26 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 31,655.05 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 31,655.05 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100017 11/10/2019

415 สินค้า จ านวน 38 รายการ 79,887.00 79,887.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญเฮ้าท์ / ราคาท่ีเสนอ  
28,224.00 บาท ,
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี / ราคาท่ีเสนอ
 7,543.00 บาท , ร้านโชคอ านวย
พาณิชย์ /ราคาท่ีเสนอ 44,120.00 
บาท

ร้านเพ็ญเฮ้าท์ / ราคาท่ีเสนอ  
28,224.00 บาท ,
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี / ราคาท่ีเสนอ
 7,543.00 บาท , ร้านโชคอ านวย
พาณิชย์ /ราคาท่ีเสนอ 44,120.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100016 11/10/2019

416 วัตถุดิบ(คาร์เนช่ันนมจืด) จ านวน 12 ป๋อง 264.00 264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู้รีเทล จ ากัด (ท็อปส์
 มาร์เก็ต) / ราคาท่ีเสนอ 264.00 บาท

บริษัท เซ็นทรัลฟู้รีเทล จ ากัด (ท็อปส์
 มาร์เก็ต) / ราคาท่ีเสนอ 264.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100018 11/10/2019

417 ถ้วยไอติม จ านวน 1 รายการ 2,641.83 2,641.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย / ราคาท่ีเสนอ 2,641.83 บาท

หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย / ราคาท่ีเสนอ 2,641.83 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100024 15/10/2019

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

418 สินค้า(พวงกุญแจอะคริลิคปลานีโม่,พวงกุญแจโลหะ
หมุนได้,พัดสถาบันเล็ก) จ านวน 3 รายการ

67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร อรรถมานะ / 
ราคาท่ีเสนอ 67,000.00 บาท

นางสาวประภัสสร อรรถมานะ / 
ราคาท่ีเสนอ 67,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100026 15/10/2019

419 จ๊ิกซอล์ จ านวน 3 รายการ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 53,496.00 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 53,496.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100019 15/10/2019

420 พวงกุญแจตุ๊กตา จ านวน 2 รายการ 72,348.05 72,348.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ 41,269.90 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ 41,269.90 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100023 15/10/2019

421 หนังสือ/แบบเรียน ส่ือโปสเตอร์และท่ีวัดส่วนสูง 
จ านวน 108 รายการ

51,751.00 51,751.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด  / ราคา
ท่ีเสนอ 51,751.00 บาท

บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด  / ราคา
ท่ีเสนอ 51,751.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100022 15/10/2019

422 น้ าอัมลม น้ าด่ืมน้ าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จ านวน 8 
รายการ

23,427.29 23,427.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 23,427.29 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 23,427.29 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100021 15/10/2019

423 สินค้า(อิชิตัน,สปอนเซอร์,เอ็ม150,คาราบาว,กาแฟ
เบอร์ด้ี,เนสกาแฟ) จ านวน 6 รายการ

18,873.00 18,873.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาท่ี
เสนอ 18,873.00 บาท

นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาท่ี
เสนอ 18,873.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100020 15/10/2019

424 ไส้กรอก จ านวน 3 รายการ 1,110.00 1,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 1,110.00
 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 1,110.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100025 15/10/2019

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

425 ซาลาเปา จ านวน 3 รายการ 4,590.00 4,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 4,590.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 4,590.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100027 16/10/2019

426 ไส้กรอก จ านวน 3 รายการ 3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท)  / ราคาท่ีเสนอ 
3,350.00 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท)  / ราคาท่ีเสนอ 
3,350.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100028 18/10/2019

427 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 35 
รายการ

28,417.09 28,417.09 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 28,417.09 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 28,417.09 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100030 18/10/2019

428 นิชชินคัพ จ านวน 3 รายการ 9,427.15 9,427.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
9,427.15 บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
9,427.15 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100031 21/10/2019

429 สินค้า(กบเหลา,ดินสอไม้,ยางลบ,นาฬิกาต้ังโต๊ะ,ออม
สิน) จ านวน 6 รายการ

23,264.00 23,264.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 23,264.00 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 23,264.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100039 22/10/2019

430 ซาลาเปาและขนมจีบไก่ จ านวน 4 รายการ 5,906.40 5,906.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 5,906.40 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 5,906.40 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100035 22/10/2019

431 ตุ๊กตา จ านวน 2 รายการ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ 41,269.90 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ 41,269.90 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100037 22/10/2019

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

432 พวงกุญแจปลาคละแบบ จ านวน 1000 ช้ิน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล คุณอริยะเกษม / ราคาท่ี
เสนอ 30,000.00 บาท

นายธีรพล คุณอริยะเกษม / ราคาท่ี
เสนอ 30,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100038 22/10/2019

433 น้ าด่ืมเพียวไลฟ์ จ านวน 108 หีบ 5,400.12 5,400.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 5,400.12 บาท

บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 5,400.12 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100032 22/10/2019

434 เนสที เลมอน ชามะนาว จ านวน 6 ลัง 7,415.10 7,415.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 7,415.10 บาท

บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 7,415.10 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100033 22/10/2019

435 ซาลาเปา จ านวน 2 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 /ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 /ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100034 22/10/2019

436 สินค้าท่ีระลึก จ านวน 6 รายการ 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาท่ี
เสนอ 40,500.00 บาท

นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาท่ี
เสนอ 40,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100040 22/10/2019

437 สินค้า(เส้ือยืด TC สกรีมน้ าภาพการ์ตูน) จ านวน 2 
รายการ

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 75,000.00 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 75,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100041 24/10/2019

438 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 24 
รายการ

23,914.03 23,914.03 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 23,914.03 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 23,914.03 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100042 25/10/2019

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

439 แก้วกาแฟกระดาษและกาแฟมังกร จ านวน 2 รายการ 1,979.50 1,979.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย /ราคาท่ีเสนอ 1,979.50 บาท

หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย /ราคาท่ีเสนอ 1,979.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100043 25/10/2019

440 สินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ 
จ านวน 50 รายการ

42,711.00 42,711.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 42,711.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 42,711.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100044 25/10/2019

441 พาย,คุกก้ี จ านวน 200 ห่อ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท

นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100045 29/10/2019

442 คุ้กก้ี จ านวน 200 ห่อ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร /ราคาท่ี
เสนอ 3,000.00 บาท

นางมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร /ราคาท่ี
เสนอ 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100046 29/10/2019

443 น้ าอัดลม น้ าด่ืมน้ าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม  จ านวน  6
 รายการ

15,027.25 15,027.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 15,027.25 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 15,027.25 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100047 29/10/2019

444 สินค้า(อิชิตันและนมอัดเม็ด)  จ านวน 2 รายการ 9,420.00 9,420.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาท่ี
เสนอ 9,420.00 บาท

นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาท่ี
เสนอ 9,420.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063100048 29/10/2019

445 กล่องใส่เอกสาร(พลาสติกใส) จ านวน 1 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 /ราคาท่ีเสนอ 1,497.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 /ราคาท่ีเสนอ 1,497.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100003 1/10/2019

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

446 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย และจัดการของเสีย
อันตราย จ านวน 1 งาน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองแสนสุข/ราคา
ท่ีเสนอ 750.00 บาท

ส านักงานเทศบาลเมืองแสนสุข/ราคา
ท่ีเสนอ 750.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100006 1/10/2019

447 น้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งหนังสือ
(ประจ าเดือน ตุลาคม 2562) จ านวน 1 รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศืทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศืทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100002 1/10/2019

448 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 10 เท่ียว 
1/63

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

PR7000063100004 1/10/2019

449 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 37,850.00 37,850.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาท่ี
เสนอ 37,800.00 บาท

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาท่ี
เสนอ 37,800.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100001 1/10/2019

450 ค่าจ้างป๊ัมลูกกุญแจ จ านวน 2 รายการ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจทอง /ราคาท่ีเสนอ 160.00
 บาท

ร้านกุญแจทอง /ราคาท่ีเสนอ 160.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100013 2/10/2019

451 วัสดุวิทยาศาสตร์(ตัวดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ) 
จ านวน 1 รายการ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ์ /
ราคาท่ีเสนอ 9,860.05 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ์ /
ราคาท่ีเสนอ 9,860.05 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100011 2/10/2019

452 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 10 รายการ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง คุณอ าพล เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
1,850.00 บาท

คุณอ าพล เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
1,850.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100012 2/10/2019

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

453 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ จ านวน 3 รายการ
(มอเตอร์พัดลม, รูมเทอร์โม, รีเลย์)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 4,700.00
 บาท

ร้านรุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 4,700.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100014 3/10/2019

454 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ(หลอดไฟ) 4,040.00 4,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษ์  อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ 
3,840.00 บาท

ร้านกฤษ์  อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ 
3,840.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100015 4/10/2019

455 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก) จ านวน 3 รายการ 2,404.00 2,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 2,404.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 2,404.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100018 7/10/2019

456 จ้างป๊ัมลูกกุญแจ(ห้องพักผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์)
 จ านวน 1 รายการ

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กมล การกุญแจ / ราคาท่ีเสนอ 
75.00 บาท

ร้าน กมล การกุญแจ / ราคาท่ีเสนอ 
75.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100016 7/10/2019

457 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก) จ านวน 6รายการ 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 3,360.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 3,360.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100019 7/10/2019

458 วัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองพิมพ์) จ านวน 2 รายการ 7,650.50 7,650.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี บิสซิเนส 
อิงค์ /ราคาท่ีเสนอ 7,650.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี บิสซิเนส 
อิงค์ /ราคาท่ีเสนอ 7,650.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100017 7/10/2019

459 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 13 รายการ 4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว์  ดวงสุดา / ราคาท่ีเสนอ
 4,350.00 บาท

นายพะเยาว์  ดวงสุดา / ราคาท่ีเสนอ
 4,350.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100024 8/10/2019

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

460 ภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลท่ี 10 คู่ราชินี(ขนาด 
30x40 น้ิว) อัดกรอบหลุยหล่อ ''เคลือบกันน้ า''  
จ านวน 1 งาน

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีเปีย กรอบรูป/ราคาท่ีเสนอ 
4,500.00 บาท

ร้านซีเปีย กรอบรูป/ราคาท่ีเสนอ 
4,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100028 8/10/2019

461 วัสดุไฟฟ้า(โคมไฟสะท้อนแสง) จ านวน 2 รายการ 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 8,820.00 บาท

ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 8,820.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100022 8/10/2019

462 วัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 6 รายการ(เคเบ้ิลไทร์, ดอก
สว่าน,ตู้กันน้ า, แบตเตอร่ีแห้ง, ลูกล้อ,ยางมะตอย)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) , บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นต์
เตอร์ จ ากัด (มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 
6,667.00 บาท

บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) , บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นต์
เตอร์ จ ากัด (มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 
6,667.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100023 8/10/2019

463 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(จอ
แสดงภาพ) จ านวน 1 รายการ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 2,800.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 2,800.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100027 8/10/2019

464 ตัวอย่างสัตว์น้ า 14 รายการ(ปลาปักเป้าเขา,ปลา
ปักเป้ากล่อง,ปลาเทวรูป,ปลาวัวไททัน,ปลาพยาบาล
,ปลาวัวพิงเทล,ปลาทองสแคว,ปลาทองเมีย,ปลาแยล
โล่แทงค์,ปลาบลูแท้งค์,ปลากระจิบ,ปลาไบคัลเล่อร์
,ปลานาโซ่หลังด า, ปลาเดมเซล)

34,650.00 34,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเร่ียม / 
ราคาท่ีเสนอ 34,650.00 บาท

ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเร่ียม / 
ราคาท่ีเสนอ 34,650.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100036 11/10/2019

465 โต๊ะประชุมตรงขนาด 210 ซม. จ านวน  2 ตัว , ขนาด 
140 ซม. จ านวน 2 ตัว และเก้าอ้ีประชุม สีด า จ านวน 
10 ตัว /ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ /(เงินบริจาค-เพ่ือ
ใช้ในกิจการของสถาบันวิทย์ฯ)

51,400.00 51,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ /  ราคาท่ี
เสนอ 51,400.00 บาท

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ /  ราคาท่ี
เสนอ 51,400.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100045 11/10/2019

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

466 วัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 10 รายการ(ท่อPVC, ข้อต่อ
ตรงลด,มือปัดชักโครก,สายโทรศัพท์ภายใน, 
สายโทรศัพท์ภายนอก, ยูเนียน, รางเดินสายไฟ, 
โทรศัพท์ส านักงาน)

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค , บริษัท สยาม
โกบอลเฮ้าส์ จ ากัด , บริษัท กิจไพศาล
 ไลท์ต้ิง จ ากัด,  ร้านไถ่เส็ง , บริษัท ซี
อาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด , บริษัท บ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 5,679.00 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค , บริษัท สยาม
โกบอลเฮ้าส์ จ ากัด , บริษัท กิจไพศาล
 ไลท์ต้ิง จ ากัด,  ร้านไถ่เส็ง , บริษัท ซี
อาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด , บริษัท บ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 5,679.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100052 15/10/2019

467 วัสดุปรับอากาศ จ านวน 2 รายการ(แผ่นฉนวน, กาวทา) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ , บริษัท พีเอส 
ข้าวหลาม จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
896.90 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ , บริษัท พีเอส 
ข้าวหลาม จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
896.90 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100049 15/10/2019

468 สต๊ิกเกอร์ใสมัว(ติดประตูกระจก) จ านวน 1 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด / ราคา
ท่ีเสนอ 398.00 บาท

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด / ราคา
ท่ีเสนอ 398.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100051 15/10/2019

469 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ สวทล. 
5301014010293 จ านวน 1 เคร่ือง(เปล่ียนรูมเทอร์โม
 และซ่อมรอยร่ัวท่อน้ ายา)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 4,500.00
 บาท

ร้านรุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 4,500.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100055 15/10/2019

470 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ย่ีห้อ
แคเรีย) สวทล. 5301014010289 จ านวน 1 เคร่ือง
(เปล่ียนคอนเดนเซอร์)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 4,300.00
 บาท

ร้านรุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 4,300.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100054 15/10/2019

471 วัสดุส านักงาน(แฟ้มสันหนา 3 น้ิว) จ านวน 1 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 1,608.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 1,608.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100056 15/10/2019

472 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 10 เท่ียว
 2/63

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

PR7000063100048 15/10/2019

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

473 พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี  พร้อมอัดกรอบหลุยส์หล่อ
(ขนาด 20x30 น้ิว) จ านวน 1 รูป ''ห้องL119''

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลนส์ กรอบรูป / ราคาท่ีเสนอ 
2,200.00 บาท

ร้านเลนส์ กรอบรูป / ราคาท่ีเสนอ 
2,200.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100047 15/10/2019

474 วัสดุส านักงาน(ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) จ านวน 1 
รายการ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 20,000.00 บาท

บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 20,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100057 15/10/2019

475 วัสดุส านักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4) IDEA Green
 80 แกรม จ านวน 100 รีม

10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 10,272.00 บาท

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 10,272.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100058 15/10/2019

476 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-หมึกสาย) จ านวน 1 
รายการ

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทนา  ล้ิมงาม / ราคาท่ีเสนอ 
1,100.00 บาท

นางจันทนา  ล้ิมงาม / ราคาท่ีเสนอ 
1,100.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100061 16/10/2019

477 วัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 5 รายการ (สายน้ าดี,ก๊อกอ่าง, 
ท่อน้ าท้ิง, สะดืออ่าง, เทปพันเกลียว)

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 5,570.00 
บาท

บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 5,570.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100059 16/10/2019

478 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ(ปกใส, สันปก) 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี / ราคาท่ีเสนอ
 270.00 บาท

ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี / ราคาท่ีเสนอ
 270.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100062 17/10/2019

479 ค่าจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ป๊ัมลมบ่อบ าบัด จ านวน 1 ลูก 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีซ่อมไทย /ราคาท่ีเสนอ 
4,800.00 บาท

ร้านศรีซ่อมไทย /ราคาท่ีเสนอ 
4,800.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100066 18/10/2019

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

480 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 5 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 3,890.00 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 3,890.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100067 18/10/2019

481 ไข่ไรน้ าเค็ม จ านวน 1 รายการ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ 13,500.00 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ 13,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100082 24/10/2019

482 วัสดุการเกษตร(โซเดียมไบคาร์บอเนต)จ านวน 1 
รายการ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยืนยงพานิช / ราคาท่ีเสนอ 
4,800.00 บาท

ร้านยืนยงพานิช / ราคาท่ีเสนอ 
4,800.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100083 24/10/2019

483 วัสดุส านักงาน 2 รายการ มู่ล่ีอลูมิเนียม 10 ช่องและ
รางผ้าม่านแบบอลูมิเนียมปรับเชือก 2 เส้น

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ขวัญม่าน / ราคาท่ีเสนอ 
13,000.00 บาท

ร้าน ขวัญม่าน / ราคาท่ีเสนอ 
13,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100087 25/10/2019

484 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ประจ าเดือน
กันยายน 2562

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100002 3/10/2562

485 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 72,786.00 72,786.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100046 7/10/2562

486 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 81,911.50 81,911.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100041 7/10/2562

487 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100147 7/10/2562

488 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100063 7/10/2562

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

489 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  1 รายการ 49,755.00 49,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100122 7/10/2562

490 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  1 รายการ 76,291.00 76,291.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100124 7/10/2562

491 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100067 7/10/2562

492 ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมเคร่ืองมือแพทย์ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100135 7/10/2562

493 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100058 7/10/2562

494 ซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน  1 เคร่ือง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จ ากัด บริษัท ออดิเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100120 7/10/2562

495 ซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 1 เคร่ือง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100119 7/10/2562

496 ซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 10 เคร่ือง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จ ากัด บริษัท ออดิเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100121 7/10/2562

497 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 10,917.21 10,917.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100007 7/10/2562

498 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 12,091.00 12,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100024 7/10/2562

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

499 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 23,326.00 23,326.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100013 7/10/2562

500 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100004 7/10/2562

501 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 67,998.50 67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100009 7/10/2562

502 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 19,206.50 19,206.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100091 7/10/2562

503 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 73,830.00 73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100089 7/10/2562

504 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 93,518.00 93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100106 7/10/2562

505 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 95,979.00 95,979.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100107 7/10/2562

506 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100165 7/10/2562

507 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 67,910.00 67,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100071 7/10/2562

508 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 68,251.00 68,251.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100079 7/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

509 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 73,280.00 73,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100086 7/10/2562

510 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 73,280.00 73,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100092 7/10/2562

511 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100036 7/10/2562

512 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,350.00 74,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100093 7/10/2562

513 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100068 7/10/2562

514 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100081 7/10/2562

515 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 82,300.00 82,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100057 7/10/2562

516 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 85,900.00 85,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100069 7/10/2562

517 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100094 7/10/2562

518 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 92,769.00 92,769.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100056 7/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

519 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 97,905.00 97,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100064 7/10/2562

520 ขอซ่อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,365.60 4,365.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จ ากัด บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100126 7/10/2562

521 ขออนุมัติซ้ือ Saw palmetto 160+Sting nettle120
 mg cap(Prostagutt) จ านวน 90 กล่อง/Caps

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100109 7/10/2562

522 ขออนุมัติซ้ือBerodual Inhaler 10ml (200 dose) 
จ านวน 300 ชุด

56,817.00 56,817.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100114 7/10/2562

523 ขออนุมัติซ้ือTear3 NaturaleTears 
(HPML0.3%-0.8ml/อัน) จ านวน 650 กล่อง

        94,588.00       94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100116 7/10/2562

524 ขออนุมัติซ้ือยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 12,133.80 12,133.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100065 7/10/2562

525 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 1 เคร่ือง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100117 7/10/2562

526 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 10 เคร่ือง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100118 7/10/2562

527 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ ยา 94,080.00 94,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100082 7/10/2562

528 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100087 7/10/2562

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

529 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 69,015.00 69,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100076 7/10/2562

530 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100080 7/10/2562

531 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100084 7/10/2562

532 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยติดเช้ือและ
ขยะอันตราย ประจ าเดือนตุลาคมพ.ศ. 2562

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100022 8/10/2562

533 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ 
Sleep Test แบบ PSG ประจ าเดือนตุลาคม 2562

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100021 8/10/2562

534 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจ าเดือน
ตุลาคม 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100007 7/10/2562

535 ค่าบริการสลายน่ิว จ านวน 4 ราย 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100012 7/10/2562

536 ค่าบริการเคร่ืองเลเซอร์ธูเล่ียม แบบเคล่ือนท่ี จ านวน 3
 ราย

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100013 7/10/2562

537 ค่าพิมพ์ถ่ายเอกสาร KYOCERA 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100025 8/10/2562

538 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ตุลาคม 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100048 7/10/2562

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

539 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ตุลาคม 2562

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100010 7/10/2562

540 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ตุลาคม 2562

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100009 7/10/2562

541 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100023 8/10/2562

542 จัดจ้างค่าบริการดูแลรักษาเคร่ือง Mammogram ย่ีห้อ
 HOLOGIC รุ่น M-IV เลขท่ีเคร่ือง 18008127012 
จ านวน 1 เคร่ือง

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100017 8/10/2562

543 จัดจ้างค่าบริการดูแลรักษาเคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ี 
ย่ีห้อ Shimadzu รุ่น Mobile Art Evolution 32kw. 
เลขท่ีเคร่ือง 0162S87110

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100018 8/10/2562

544 จ้างค่าบริการดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองอัลตร้าซาวด์ 
TUS-X100 (Xario 100) S/N 99C1554434 จ านวน 
1 เคร่ือง แบบไม่รวมอะไหล่

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100016 8/10/2562

545 จ้างค่าบริการบ ารุงรักษาชุดแปลงสัญญาณภาพ
เอกซเรย์ทรวงอกเป็นภาพดิจิตอล ย่ีห้อ Konica 
Minolta รุ่น Aero Dr แบบไม่รวมอะไหล่ จ านวน 1 
เคร่ือง

95,016.00 95,016.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100015 8/10/2562

546 จ้างค่าบริการบ ารุงรักษาชุดแปลงสัญญาณภาพ
เอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ย่ีห้อ Konica Minolta รุ่น
 Regius 110 HQ S/N 040408303 แบบไม่รวม
อะไหล่ จ านวน 1 เคร่ือง

90,265.00 90,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100014 8/10/2562

547 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเคร่ืองวัด
ไทรอยด์ ย่ีห้อ CAPINTEC รุ่น Captus 3000 S/N 
901574 จ านวน ๑ เคร่ือง

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100020 8/10/2562

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

548 ซ้ือ GHIATAS BREAST LOC 20 Gx9CMx20cm 
จ านวน 10

11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100140 7/10/2562

549 ซ้ือ Syringe for Mallinckrodt 200 ml จ านวน 200
 Set

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100144 7/10/2562

550 ซ้ือInfluenza 0.5ml SH (ไข้หวัดใหญ่ Vaxigrip 
Tetra) จ านวน  300 กล่อง

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100111 7/10/2562

551 ซ้ือยา Aspirin 81 mg (B-Aspirin) จ านวน 200 กล่อง 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100037 7/10/2562

552 ซ้ือยา CAPD 2 (1.5%Low Cal) เหลือง 5000 ml 
จ านวน 112 ถุง

88,592.00 88,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100003 7/10/2562

553 ซ้ือยา Carbocysteine 100 mg/5 ml syr 60 ml 
(Amicof) จ านวน 500 ขวด

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100039 7/10/2562

554 ซ้ือยา Co Trimoxazole $400-T80 inj 5 ml (Bacin)
 จ านวน 6 กล่อง

8,172.02 8,172.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100018 7/10/2562

555 ซ้ือยา Epoetin alfa 10000 iu (Hemax) จ านวน 
100 syringe

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100010 7/10/2562

556 ซ้ือยา Insulin GENSULIN30/70 pen 3 ml 
(RI30u/NPH70/ml) จ านวน 200 กล่อง

78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100008 7/10/2562

557 ซ้ือยา Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin) จ านวน 500
 กล่อง

56,250.00 56,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100014 7/10/2562

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

558 ซ้ือยา Lactulose 66.7% syr 100 ml (Laevolac) 
จ านวน 1000 ขวด

58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100016 7/10/2562

559 ซ้ือยา Mefenamic 250 mg (Mefa250) จ านวน 5 
ขวด

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100006 7/10/2562

560 ซ้ือยา Mycophenolate mofetil 250 mg 
(Imucept) ฉร. จ านวน 50 กล่อง

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100021 7/10/2562

561 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) 
จ านวน 3000 ขวด

87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100028 7/10/2562

562 ซ้ือยา Pitavastatin 2 mg tab (Livalo) จ านวน 60 
กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100012 7/10/2562

563 ซ้ือยา Sodium bicarbonate 7.5% inj 50 ml 
จ านวน 5 กล่อง

6,625.00 6,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100025 7/10/2562

564 ซ้ือยา Triamcinolone 10 mg/10 ml inj 
(Kanolone) จ านวน 300 vial , Triamcinolone 40
 mg/1 ml inj (Kanolone-F) จ านวน 300 vial

20,100.00 20,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100034 7/10/2562

565 ซ้ือยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm) 
จ านวน 900 หลอด

91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100031 7/10/2562

566 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบ 16,790.00 16,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100052 7/10/2562

567 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 17,002.00 17,002.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100047 7/10/2562

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

568 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 51,200.00 51,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100044 7/10/2562

569 Sterile Gas EO  44,554.80 44,554.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100132 7/10/2562

570 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,540.00 2,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100030 7/10/2562

571 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 23,100.00 23,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100032 7/10/2562

572 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100167 7/10/2562

573 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100170 7/10/2562

574 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100169 7/10/2562

575 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 73,304.00 73,304.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100179 7/10/2562

576 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 85,100.00 85,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100175 7/10/2562

577 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 88,108.00 88,108.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100174 7/10/2562

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

578 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 94,122.00 94,122.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100177 7/10/2562

579 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,336.00 99,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100178 7/10/2562

580 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100152 7/10/2562

581 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,600.03 3,600.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะควาสตาร์ จ ากัด บริษัท อะควาสตาร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100096 7/10/2562

582 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100134 7/10/2562

583 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100153 7/10/2562

584 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100148 7/10/2562

585 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100104 7/10/2562

586 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100143 7/10/2562

587 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100066 7/10/2562

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

588 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100108 7/10/2562

589 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,386.00 7,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเค เมดิคอล จ ากัด บริษัท ซีเค เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100128 7/10/2562

590 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100133 7/10/2562

591 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100130 7/10/2562

592 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100160 7/10/2562

593 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,240.00 9,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100115 7/10/2562

594 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,040.00 11,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100150 7/10/2562

595 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,160.00 11,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100151 7/10/2562

596 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,871.00 11,871.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100110 7/10/2562

597 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100100 7/10/2562

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

598 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100102 7/10/2562

599 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100077 7/10/2562

600 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100123 7/10/2562

601 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100060 7/10/2562

602 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100101 7/10/2562

603 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100129 7/10/2562

604 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100161 7/10/2562

605 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100103 7/10/2562

606 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,215.00 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100074 7/10/2562

607 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,900.00 26,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100098 7/10/2562

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

608 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตาเทก จ ากัด บริษัท ซันตาเทก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100142 7/10/2562

609 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,392.00 27,392.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100158 7/10/2562

610 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,895.00 27,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100137 7/10/2562

611 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100146 7/10/2562

612 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100105 7/10/2562

613 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,440.00 29,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100075 7/10/2562

614 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100157 7/10/2562

615 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,150.00 31,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100070 7/10/2562

616 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,750.00 31,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100154 7/10/2562

617 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จ ากัด บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100145 7/10/2562

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

618 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 34,810.00 34,810.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100149 7/10/2562

619 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 36,915.00 36,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100073 7/10/2562

620 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100138 7/10/2562

621 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100156 7/10/2562

622 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100095 7/10/2562

623 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100097 7/10/2562

624 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100085 7/10/2562

625 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 53,118.00 53,118.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100083 7/10/2562

626 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100078 7/10/2562

627 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100072 7/10/2562

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

628 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,750.00 58,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100099 7/10/2562

629 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 62,600.00 62,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100059 7/10/2562

630 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100112 7/10/2562

631 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 67,181.00 67,181.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100088 7/10/2562

632 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100113 7/10/2562

633 NON-WOVEN  ขนาด 60*60 CM 25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100201 8/10/2562

634 ซ้ือแก๊ส 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100205 8/10/2562

635 ซ้ือกระดาษเช็ดมือแบบยาว 72,000.72 72,000.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100191 8/10/2562

636 ซ้ือซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19,773.60 19,773.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100200 8/10/2562

637 ซ้ือน้ ายาปรับผ้านุ่ม 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100202 8/10/2562

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

638 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 5 ml จ านวน 200 กล่อง 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100181 8/10/2562

639 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100197 8/10/2562

640 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ 28,055.40 28,055.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100206 8/10/2562

641 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100199 8/10/2562

642 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกายเมดไลน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกายเมดไลน์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100194 8/10/2562

643 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100184 8/10/2562

644 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100192 8/10/2562

645 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100195 8/10/2562

646 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100182 8/10/2562

647 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด 10,950.00 10,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100193 8/10/2562

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

648 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100196 8/10/2562

649 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 3 ชนิด 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100186 8/10/2562

650 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด 73,830.00 73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100183 8/10/2562

651 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,724.50 5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100204 8/10/2562

652 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100203 8/10/2562

653 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21 ชนิด 72,727.90 72,727.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100198 8/10/2562

654 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 97,637.50 97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100190 8/10/2562

655 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100208 9/10/2562

656 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 36,800.00 36,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100209 9/10/2562

657 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100210 9/10/2562

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

658 ขอซ้ือสาย LAN CAT5e และหัว RJ45 8,360.00 8,360.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100212 9/10/2562

659 ซ้ือผ้ายาง 2 หน้า 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100218 9/10/2562

660 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100215 9/10/2562

661 โปรแกรมประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100207 9/10/2562

662 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100234 10/10/2562

663 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4 ชนิด 30,923.00 30,923.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100235 10/10/2562

664 ขออนุมัติค่าบริการตรวจวิเคราะห์ค่า ENDOTOXIN 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100036 11/10/2562

665 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100041 11/10/2562

666 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100042 11/10/2562

667 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2562

37,300.00 37,300.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100220 10/10/2562

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

668 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
เคร่ืองวัดรังสี Dose Calibrator ย่ีห้อ Capintec รุ่น 
CRC-25R S/N 252968 แบบไม่รวมอะไหล่ จ านวน 1 
เคร่ือง

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100033 10/10/2562

669 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 2 ชนิด 95,500.00 95,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100229 10/10/2562

670 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100223 10/10/2562

671 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเคร่ืองไตเทียม
 Fresenius

39,360.00 39,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100043 11/10/2562

672 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์และวัสดุท่ีใช้ในส านักงาน 9,999.00 9,999.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100252 11/10/2562

673 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 5,296.50 5,296.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100248 11/10/2562

674 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100249 11/10/2562

675 ค่าบริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเคร่ืองไตเทียม 
Fresenius

78,720.00 78,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100044 11/10/2562

676 ซ้ือ Easy foam 10 x 10 CM. 5 mm. จ านวน 12 
กล่อง

18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100257 11/10/2562

677 ซ้ือ Fixomull 2x10 yds (1 Roll) 5 cm x10 m 
จ านวน 50 กล่อง , Fixomull 4x10 yds (1 Roll) 10
 cmx10m จ านวน 50 กล่อง

28,194.50 28,194.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100255 11/10/2562

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

678 ซ้ือ Glucostrip (Accu-Chek) 50 Strip AC 
PERFORMA STRIP จ านวน 100 กล่อง

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100256 11/10/2562

679 ซ้ือกระดาษความร้อน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100247 11/10/2562

680 ซ้ือยา Gabapentin 300 mg cap (Berlontin) 
จ านวน 450 กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100250 11/10/2562

681 Mometasone 50 mcg nasal spray 140 d 
(NasonexAQ) จ านวน 150 ขวด

84,583.50 84,583.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100300 15/10/2562

682 ซ่อมและบ ารุงรักาาเคร่ืองอบแก๊ส 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100048 15/10/2562

683 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100258 15/10/2562

684 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100274 15/10/2562

685 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100259 15/10/2562

686 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,317.50 16,317.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100266 15/10/2562

687 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100260 15/10/2562

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

688 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100262 15/10/2562

689 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100261 15/10/2562

690 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100263 15/10/2562

691 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 52,300.00 52,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100292 15/10/2562

692 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 52,300.00 52,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100294 15/10/2562

693 ขออนุมัติซ้ือ Citra-Lock 30% จ านวน 10 กล่อง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จ ากัด บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100303 15/10/2562

694 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดแรงดันอัตโนมัติ 
พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน จ านวน 1 เคร่ือง

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100285 15/10/2562

695 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองป่ันอาหาร จ านวน 12 เคร่ือง 31,200.00 31,200.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100268 15/10/2562

696 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,731.20 8,731.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100281 15/10/2562

697 ขออนุมัติซ้ือแฟ้มซองพลาสติกขยายข้าง จ านวน 50 
โหล

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100269 15/10/2562

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

698 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100271 15/10/2562

699 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
สิงหาคม 2562

49,050.00 49,050.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100270 15/10/2562

700 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ืออัตโนมัติ และ
เคร่ืองล้างอัตโนมัติ

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100047 15/10/2562

701 ซ้ือ Crutches (ไม้ค้ ายันคู่) #48 จ านวน 25 คู่ , 
Crutches (ไม้ค้ ายันคู่) #50 จ านวน 25 คู่

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100265 15/10/2562

702 ซ้ือยา Alteplase (rt-PA) 2 mg จ านวน 12 dose 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100283 15/10/2562

703 ซ้ือยา BethaNEchol 10 mg (Ucholine) จ านวน 50
 กล่อง

34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100306 15/10/2562

704 ซ้ือยา Clopidogrel 75 mg (Apolests) จ านวน 350
 กล่อง

94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100301 15/10/2562

705 ซ้ือยา Fenofibrate 200 mg (Adfen-200) จ านวน 
4000 กล่อง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100298 15/10/2562

706 ซ้ือยา Lamotrigine 100 mg tab (Lamoga) จ านวน
 30 กล่อง

14,850.00 14,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100308 15/10/2562

707 ซ้ือยา MMR vac รพ. (Masu) จ านวน 30 vial 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100295 15/10/2562

หนา้ 79



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

708 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 100 ml จ านวน 5000 ถุง , 
Water (sterile) 1000 ml (AS) จ านวน 600 ขวด

86,200.00 86,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100299 15/10/2562

709 ซ้ือยา Ondansetron 4 mg/2 ml inj (Onsia) 
จ านวน 100 กล่อง , Sulperazon 1.5 gm 
(CPZ1+SBT0.5) (Sulcef) จ านวน 100 vial

17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100297 15/10/2562

710 ซ้ือยา Paracetamol rectal suppo 125 mg จ านวน
 1 กล่อง , Warfarin 3 mg ฟ้า (Orfarin) จ านวน 30 
กล่อง

11,416.90 11,416.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ ากัด บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100284 15/10/2562

711 ซ้ือยา Sertraline 50 mg tab (SerLIFt) จ านวน 500
 กล่อง , Potassium Cl 500 mg (6.6 mEq) tab 
(Enpott) จ านวน 50 ขวด

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100304 15/10/2562

712 ซ้ือยา Tizanidine 2 mg tab (Tizan) จ านวน 200 
กล่อง , Hydroxychloroquine 200 mg 
(HYdroQuin) จ านวน 100 กล่อง

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100287 15/10/2562

713 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 92,600.00 92,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100302 15/10/2562

714 ซ้ือยา จ านวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ 88,639.30 88,639.30 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100279 15/10/2562

715 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100320 15/10/2562

716 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

47,250.00 47,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100267 15/10/2562

717 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทยื 2 รายการ 44,800.00 44,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100277 15/10/2562

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

718 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 69,978.00 69,978.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100316 15/10/2562

719 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100322 15/10/2562

720 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100319 15/10/2562

721 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 61,632.00 61,632.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100321 15/10/2562

722 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100323 15/10/2562

723 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 18,581.00 18,581.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100314 15/10/2562

724 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100312 15/10/2562

725 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 54,570.00 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100313 15/10/2562

726 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 58,165.20 58,165.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100311 15/10/2562

727 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 59,706.00 59,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100307 15/10/2562

หนา้ 81



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

728 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100286 15/10/2562

729 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 73,188.00 73,188.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100305 15/10/2562

730 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100289 15/10/2562

731 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 81,534.00 81,534.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100291 15/10/2562

732 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 82,775.20 82,775.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100315 15/10/2562

733 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100309 15/10/2562

734 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100310 15/10/2562

735 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 91,592.00 91,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100293 15/10/2562

736 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100288 15/10/2562

737 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 95,238.56 95,238.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100317 15/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

738 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 5 รายการ 90,211.70 90,211.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100318 15/10/2562

739 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 79,500.00 79,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100273 15/10/2562

740 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100352 16/10/2562

741 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 3 รายการ 92,555.00 92,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100362 16/10/2562

742 ขออนุมัติซ้ือvidiomic go จ านวน 1 อัน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100347 16/10/2562

743 ซ้ือยา AMIOdarone 200 mg tab (Zydarone) 
จ านวน 20 กล่อง

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100324 16/10/2562

744 ซ้ือยา Betamethasone cream 0.1% 5 gm 
(Betameth) จ านวน 300 หลอด

2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100342 16/10/2562

745 ซ้ือยา Calcium carbonate 1500 mg tab 
(Caltab1500) จ านวน 200 กล่อง , Colchicine 0.6
 mg (Prochic) จ านวน 50 กล่อง

49,757.50 49,757.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100330 16/10/2562

746 ซ้ือยา Chloramphenicol 1% Oph Oint 5 gm 
จ านวน 360 หลอด , Chloramphenicol 0.5% e.d 
10 ml จ านวน 60 ขวด

5,790.00 5,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100333 16/10/2562

747 ซ้ือยา D 5 S 1000 ml จ านวน 500 ถุง 14,750.00 14,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100341 16/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

748 ซ้ือยา Dicloxacillin 62.5 mg/5 ml sy (U diclox) 
จ านวน 400 ขวด

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100332 16/10/2562

749 ซ้ือยา Doxorubicin 50 mg/25 ml inj 
(Doxorubicin) ฉร. จ านวน 40 vial , Vincristine 2 
mg/2 ml inj (V.C.S.) ฉร. จ านวน 20 vial

14,600.00 14,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100348 16/10/2562

750 ซ้ือยา Iron Sucrose inj 100 mg/5 ml (Femorum)
 จ านวน 60 กล่อง

42,900.00 42,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100340 16/10/2562

751 ซ้ือยา Lidocaine 2% 100 ml (Racser viscous) 
จ านวน 30 ขวด

7,950.00 7,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100345 16/10/2562

752 ซ้ือยา Risperidone 1 mg Tab (Neuris 1) จ านวน 
30 กล่อง , Risperidone 2 mg tab (Neuris) จ านวน
 20 กล่อง

50,600.00 50,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100343 16/10/2562

753 ซ้ือยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre) 
จ านวน 3000 ขวด

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100339 16/10/2562

754 ซ้ือยา Tranexamic 250 mg/5 ml inj (TranSAmin)
 จ านวน 10 กล่อง , Tranxenamic 250 mg cap 
(Transamin) จ านวน 50 ขวด

26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100344 16/10/2562

755 ซ้ือยา Vitamin B 1612 tab (Sambee) จ านวน 100
 กล่อง , M. Carminative 240 ml จ านวน 300 ขวด

65,912.00 65,912.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100335 16/10/2562

756 ซ้ือยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) 
จ านวน 300 กล่อง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100337 16/10/2562

757 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100328 16/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

758 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบ 37,100.00 37,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100325 16/10/2562

759 ซ้ือยา ฟ้าทะลายโจร 400 mg cap (60 cap) จ านวน 
300 ขวด , มะขามป้อม (ยาแก้ไอ) 120 ml จ านวน 
1000 ขวด

40,900.00 40,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100331 16/10/2562

760 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 7,864.50 7,864.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100356 16/10/2562

761 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 11,299.20 11,299.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100358 16/10/2562

762 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 33,255.60 33,255.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100361 16/10/2562

763 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 46,866.00 46,866.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100355 16/10/2562

764 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 48,364.00 48,364.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100350 16/10/2562

765 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100354 16/10/2562

766 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100359 16/10/2562

767 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 96,086.00 96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100357 16/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

768 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100349 16/10/2562

769 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100363 16/10/2562

770 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,402.00 50,402.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100351 16/10/2562

771 จ้างบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100063 17/10/2562

772 ซ้ือเคร่ืองมือช่าง 2 รายการ 28,600.00 28,600.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100378 17/10/2562

773 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100383 18/10/2562

774 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 3 รายการ 16,454.46 16,454.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100385 18/10/2562

775 ซ้ือยา Tar shampoo 200 ml 30 ขวด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100384 18/10/2562

776 ซ้ือยา Potassium iodide 450 g จ านวน 1 กระปุก 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100426 21/10/2562

777 ซ้ือยา Salbutamol 0.1 mg/P MDI (Salvo Evoh 
200 d) จ านวน 300 ชุด

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100421 21/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

778 ซ้ือยา Salbutamol 2.5 mg /2.5 ml nb (Asmasal 
SDU n.b) จ านวน 300 กล่อง , Cyclosporine 25 
mg (Equoral 25) จ านวน 30 กล่อง

57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100484 21/10/2562

779 ซ้ือยา Sodium chloride 0.9% (refill) 20 sach 
(Cleanoze) จ านวน 300 กล่อง

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100428 21/10/2562

780 ซ้ือยา Succinylcholine 500 mg inj 
(Suxamethonium) จ านวน 50 vial

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100411 21/10/2562

781 ซ้ือยา Valproate 200 mg tab (Encorate) จ านวน 
30 กล่อง , Octreotide 100 mcg/1 ml inj 
(Octride) จ านวน 300 amp

57,300.00 57,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100427 21/10/2562

782 ซ้ือยา Venlafaxine 75 mg cap (Valosine SR) 
จ านวน 100 กล่อง

43,228.00 43,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100424 21/10/2562

783 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบ 58,750.00 58,750.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100439 21/10/2562

784 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 25,757.00 25,757.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100435 21/10/2562

785 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 26,940.00 26,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100436 21/10/2562

786 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 95,950.00 95,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100433 21/10/2562

787 ซ้ือยา พริกเจล 35 gm (Capsild gel) จ านวน 300 
หลอด

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100475 21/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

788 ซ้ือวัสดุงานช่าง 4,869.57 4,869.57 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100405 21/10/2562

789 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 49,113.00 49,113.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100413 21/10/2562

790 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 52,815.20 52,815.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100434 21/10/2562

791 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 4,098.10 4,098.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100464 21/10/2562

792 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100441 21/10/2562

793 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 9,523.00 9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100489 21/10/2562

794 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 11,021.00 11,021.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100442 21/10/2562

795 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100485 21/10/2562

796 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100479 21/10/2562

797 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100472 21/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

798 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100458 21/10/2562

799 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100450 21/10/2562

800 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 68,587.00 68,587.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100438 21/10/2562

801 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100476 21/10/2562

802 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 98,707.50 98,707.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100460 21/10/2562

803 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100400 21/10/2562

804 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100394 21/10/2562

805 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100388 21/10/2562

806 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100387 21/10/2562

807 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23,700.00 23,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100389 21/10/2562

หนา้ 89



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

808 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100491 21/10/2562

809 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100493 21/10/2562

810 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100459 21/10/2562

811 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,558.20 4,558.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100447 21/10/2562

812 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100487 21/10/2562

813 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100446 21/10/2562

814 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100470 21/10/2562

815 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100391 21/10/2562

816 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100408 21/10/2562

817 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100397 21/10/2562

หนา้ 90



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

818 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,640.00 12,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100451 21/10/2562

819 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100390 21/10/2562

820 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,622.00 15,622.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100477 21/10/2562

821 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,160.00 21,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100463 21/10/2562

822 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100392 21/10/2562

823 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100480 21/10/2562

824 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,550.00 29,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100483 21/10/2562

825 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,351.00 31,351.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จ ากัด บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100452 21/10/2562

826 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 39,290.40 39,290.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100445 21/10/2562

827 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100486 21/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

828 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 44,800.00 44,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100473 21/10/2562

829 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100469 21/10/2562

830 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 45,900.00 45,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100455 21/10/2562

831 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 46,973.00 46,973.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100467 21/10/2562

832 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 49,113.00 49,113.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100393 21/10/2562

833 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 57,200.00 57,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100461 21/10/2562

834 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 59,737.00 59,737.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100402 21/10/2562

835 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 68,500.00 68,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100453 21/10/2562

836 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,250.00 74,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100457 21/10/2562

837 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100401 21/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

838 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,600.00 74,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100454 21/10/2562

839 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 81,741.00 81,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100399 21/10/2562

840 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 81,741.00 81,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100404 21/10/2562

841 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 81,741.00 81,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100406 21/10/2562

842 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100466 21/10/2562

843 ขออนุมัติซ้ือ Fluticasone 125 mcg evo 120d 
(Flixotide) จ านวน 100 ขวด

22,363.00 22,363.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100462 21/10/2562

844 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100456 21/10/2562

845 ซ้ือ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml 
จ านวน 3,120 ขวด

95,160.00 95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100482 21/10/2562

846 ซ้ือ Blood Tubing Set NS-2060 No.15 (INT) 
จ านวน 1,100 ช้ิน

92,400.00 92,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100419 21/10/2562

847 ซ้ือครุภัณฑ์ 2 รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100494 21/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

848 ซ้ือซ้ืสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  2 รายการ 10,357.60 10,357.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100410 21/10/2562

849 ซ้ือถังต้มน้ าไฟฟ้า จ านวน 3 ใบ 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100074 24/10/2562

850 ซ้ือผ้าฝ้ายฟอกเขียว 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เท็น เทรดด้ิง ร้าน เท็น เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100396 21/10/2562

851 ซ้ือยา Acetic acid 450 ml จ านวน 1 ขวด , 
Propylene glycol 450 ml จ านวน 1 ขวด , Olive 
oil 60 ml (น้ ามันมะกอก) จ านวน 10 โหล

4,415.60 4,415.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100468 21/10/2562

852 ซ้ือยา Allopurinol 100 mg (AlloPurinol) จ านวน 
200 กล่อง

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100418 21/10/2562

853 ซ้ือยา Azathioprine 50 mg (Imuprin) จ านวน 50 
กล่อง , METHOtrexate 2.5 mg จ านวน 100 กล่อง ,
 Tamoxifen 20 tab (Novofen) จ านวน 50 กล่อง

96,750.00 96,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100471 21/10/2562

854 ซ้ือยา Bisacodyl 10 mg Suppo (Conlax) จ านวน 
50 กล่อง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100478 21/10/2562

855 ซ้ือยา Bupivac 0.5% 4 ml Isobaric (Marcaine) 
จ านวน 30 กล่อง

20,062.50 20,062.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100416 21/10/2562

856 ซ้ือยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จ านวน 200 
กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100414 21/10/2562

857 ซ้ือยา Clorazepate (บจ4) 5 mg (Tranmed5) 
จ านวน 100 กล่อง , Tramadol 50 mg cap 
(Tramadol) จ านวน 500 กล่อง

25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100409 21/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

858 ซ้ือยา Co beneldopa 200+50 (VOPAR 250) 
จ านวน 100 กล่อง

82,900.00 82,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100481 21/10/2562

859 ซ้ือยา Conjugated Estrogen 0.625 mg tab 
(Estromon) จ านวน 10 กล่อง

4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100415 21/10/2562

860 ซ้ือยา Ferrous fumarate 200 mg จ านวน 100 กล่อง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100429 21/10/2562

861 ซ้ือยา Glucosamine 500 mg (Glucosa) จ านวน 
200 กล่อง

55,400.00 55,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100422 21/10/2562

862 ซ้ือยา Ibuprofen 400 mg tab (Duran) จ านวน 100
 กล่อง

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100407 21/10/2562

863 ซ้ือยา Itraconazole 100 mg cap (Itracon) จ านวน
 20 กล่อง

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100403 21/10/2562

864 ซ้ือยา Levofloxacin 250 mg/50 ml inj (CRAvit) 
จ านวน 300 vial

57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100420 21/10/2562

865 ซ้ือยา Meropenam 1 gm inj (Monem) จ านวน 80
 vial

83,080.00 83,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100488 21/10/2562

866 ซ้ือยา Metformin 500 mg tab (Glucolyte) จ านวน
 750 กล่อง

93,750.00 93,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอล ฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100431 21/10/2562

867 ซ้ือยา Mitomycin C 2 mg inj (Vesimycin) ฉร. 
จ านวน 20 vial

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100474 21/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

868 ซ้ือยา Peppemint oil 187 mg cap (Colpermin) 
จ านวน 100 กล่อง

89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100423 21/10/2562

869 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 
รายการ

85,560.00 85,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100500 22/10/2562

870 ซ้ือ Cone Spacer (Child) จ านวน 200 ช้ิน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิตชัย ดิเรกวัฒนชัย นายชิตชัย ดิเรกวัฒนชัย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100513 22/10/2562

871 ซ้ือ Foley Cather 2 way #14 (023020) จ านวน 
100 กล่อง , #18 (023020) จ านวน 50 กล่อง

44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100512 22/10/2562

872 ซ้ือ I Invasive Pressure Tranducer จ านวน 40 ช้ิน 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100511 22/10/2562

873 ซ้ือ Spinal Needle #27GAx3.50 in จ านวน 20 
กล่อง

47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100514 22/10/2562

874 ซ้ือ ถังใส่วัสดุมีคมติดเช้ือ ขนาด 23 ลิตร จ านวน 20 อัน 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100515 22/10/2562

875 ซ้ือยา CAPD 10 (1.5% Low Cal) เหลือง 2000 ml 
จ านวน 240 ถุง

34,080.00 34,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100507 22/10/2562

876 ขออนุมัติซ้ือ Alendron70+VitD56 tab 
(FosamaxPlus) จ านวน 300 กล่อง/vial

98,547.00 98,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100529 24/10/2562

877 ซ้ือเคร่ืองวัดอัตราการไหลเวียนของเลือด 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100518 24/10/2562

หนา้ 96



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

878 ขออนุมัติซ้ือ Desflurane 240 ml (Suprane) จ านวน
 15 ขวด/กล่อง

83,861.25 83,861.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100525 24/10/2562

879 ขออนุมัติซ้ือ Desmopressin 0.1 mg Tab (Minirin) 
จ านวน 50 ขวด/กล่อง

94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100526 24/10/2562

880 ขออนุมัติซ้ือ Fenofibrate 135 mg tab (Triliprix) 
จ านวน 250 กล่อง

84,262.50 84,262.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100523 24/10/2562

881 ขออนุมัติซ้ือ Omega 3 acid ethyl ester 1 gm cap
 (Omacor) จ านวน 60 ขวด/กล่อง

47,780.40 47,780.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100522 24/10/2562

882 ขออนุมัติซ้ือ Saw palmetto 160+Srting nettle 
120 mg cap (Prostagutt) จ านวน 90 กล่อง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100521 24/10/2562

883 ขออนุมัติซ้ือ Verapamil SR 240 mg tab (Isoptin 
SR) จ านวน 50 กล่อง/vial

17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100532 24/10/2562

884 ขออนุมัติซ้ือCM Nonionic 300 mgI/ml 50 ml 
(Omnipaque) จ านวน 3 กล่อง/ขวด

15,022.80 15,022.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100534 24/10/2562

885 ขออนุมัติซ้ือErtapenam 1 gm (Invanz) จ านวน 100
 กล่อง/vial

93,518.00 93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100528 24/10/2562

886 ขออนุมัติซ้ือFat emulsion inj 20% 250 ml 
(Otsulip/Intralipid) จ านวน  60 ถุง

17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100533 24/10/2562

887 ขออนุมัติซ้ือhdDIGOxin 0.25 mg tab (LANoxin) 
จ านวน 3 ขวด/กล่อง

2,584.05 2,584.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100531 24/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

888 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100517 24/10/2562

889 ซ้ือ Beractant 25 mg/ml 4 ml (Survanta) จ านวน
 2 vial/กล่อง

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100524 24/10/2562

890 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ 1 ชนิด 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออร์คิด เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ออร์คิด เฮลธ์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100527 24/10/2562

891 ซ้ือยา Proctosedyl Suppo 15 gm (Doproct) 
จ านวน 200 กล่อง

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100519 24/10/2562

892 ขออนุมัติซ้ือ Degarelix 80 mg (Firmagon) 1 
syr/box (จ่ายท้ังกล่อง) จ านวน 5 กล่อง/vial

26,915.85 26,915.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100530 24/10/2562

893 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100553 25/10/2562

894 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 89,933.50 89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100545 25/10/2562

895 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,650.00 9,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100551 25/10/2562

896 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23,750.00 23,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100548 25/10/2562

897 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100549 25/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

898 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100550 25/10/2562

899 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองล้างจาน
อัตโนมัติ

36,594.00 36,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100076 25/10/2562

900 ขออนุมัติซ้ือTraMADol37.5+Para325 tab 
(Duocetz) จ านวน  450 กล่อง

94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100559 25/10/2562

901 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2562

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100078 29/10/2562

902 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2562

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100079 29/10/2562

903 ซ้ือ Needle disposable #25Gx1 จ านวน 300 กล่อง
 , Needle disposable #27Gx1/2 จ านวน 60 กล่อง

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100535 25/10/2562

904 ซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ ตามเอกสาร
แนบ

29,900.00 29,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100537 25/10/2562

905 ซ้ือยา Tenofovir 300 mg tab (TDF,Forvic) จ านวน
 100 ขวด

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100560 25/10/2562

906 ซ้ือยา Zinc Sulfate 1000 mcg/ml (10 ml) inj 
จ านวน 60 vial

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100540 25/10/2562

907 ซ้ือยา จ านวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ 46,279.96 46,279.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100561 25/10/2562

หนา้ 99



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

908 ซ้ือวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 99,124.80 99,124.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100539 25/10/2562

909 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 13,803.00 13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100547 25/10/2562

910 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 18,832.00 18,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100546 25/10/2562

911 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 20,009.00 20,009.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100544 25/10/2562

912 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100541 25/10/2562

913 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 60,348.00 60,348.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100538 25/10/2562

914 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 83,888.00 83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100543 25/10/2562

915 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 86,349.00 86,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100542 25/10/2562

916 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100552 25/10/2562

917 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 85,428.80 85,428.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100564 28/10/2562

หนา้ 100



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

918 ซ้ือยา Azithromycin 200 mg/5 ml syr 15 ml 
(Onzet) จ านวน 300 ขวด

30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100593 28/10/2562

919 ซ้ือยา Baclofen 10 mg (Fenisal) จ านวน 100 กล่อง 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100587 28/10/2562

920 ซ้ือยา CefAZolin 1 gm inj (Cefzolin) จ านวน 300 
กล่อง

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100580 28/10/2562

921 ซ้ือยา Clotrimazole 1% ear.d 15 ml (Candid) 
จ านวน 50 ขวด ,Mitomycin C 10 mg inj 
(Vesimycin 10) ฉร.น จ านวน 2 vial

4,070.00 4,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100577 28/10/2562

922 ซ้ือยา Diclofenac 25 mg tab (Difelene) จ านวน 
100 กล่อง , Norgesic L (Para450+Orphe35) tab 
(TORRENT) จ านวน 200 กล่อง , Hista Oph e.d 10
 ml (Allergis) จ านวน 600 ขวด

73,000.00 73,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100589 28/10/2562

923 ซ้ือยา Ferrous fumarate 45 mg/0.6 ml 15 ml 
(Ferdek) จ านวน 300 กล่อง

11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100595 28/10/2562

924 ซ้ือยา Folivit 5 mg (Folic acid) tab จ านวน 100 
กล่อง , Finasteride 5 mg (Firide) จ านวน 400 กล่อง

94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100573 28/10/2562

925 ซ้ือยา Gabapentin 100 mg (Gabutin) จ านวน 450
 กล่อง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100572 28/10/2562

926 ซ้ือยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จ านวน 350
 กล่อง

97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100571 28/10/2562

หนา้ 101



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

927 ซ้ือยา MTV tab (Multivitamin) จ านวน 20 กล่อง 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100592 28/10/2562

928 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 2000 ml จ านวน 300 ถุง , D 10
 S/2 1000 ml จ านวน 120 ถุง

21,960.00 21,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100579 28/10/2562

929 ซ้ือยา ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera) จ านวน 100
 กล่อง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100594 28/10/2562

930 ซ้ือยา Peppermint oil 187 mg cap (Colpermin) 
จ านวน 100 กล่อง

89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100582 28/10/2562

931 ซ้ือยา Sevoflurane 250 ml inj (Sojourn) จ านวน 
15 ขวด

57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100596 28/10/2562

932 ซ้ือยา Triamcinolone 0.02% 5 gm Cream (T.A. 
0.02) จ านวน 1000 กล่อง

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100591 28/10/2562

933 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 56,175.00 56,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100597 28/10/2562

934 ซ้ือยา Augmenth 1 gm tab (A875+C125) 
(Cavumox) จ านวน 900 กล่อง

95,337.00 95,337.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100585 28/10/2562

935 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100621 29/10/2562

936 ซ้ือแบตเตอร่ี 4.8V 1800 mA for Omron จ านวน 2 
อัน

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100637 29/10/2562

หนา้ 102



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

937 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100622 29/10/2562

938 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100623 29/10/2562

939 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100624 29/10/2562

940 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100625 29/10/2562

941 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100633 29/10/2562

942 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100629 29/10/2562

943 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100634 29/10/2562

944 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค 
จ ากัด

บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100635 29/10/2562

945 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100627 29/10/2562

946 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,320.00 22,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100630 29/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

947 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100632 29/10/2562

948 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,305.50 25,305.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100631 29/10/2562

949 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองอัดอากาศขณะหายใจเข้า จ านวน 1 
เคร่ือง

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100611 29/10/2562

950 จ้างซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จ านวน
 1 เคร่ือง 600804401000001

40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100080 29/10/2562

951 ซ้ือยา Benzyl benzoate 25% sus 60 ml จ านวน 
72 ขวด

1,155.60 1,155.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100604 29/10/2562

952 ซ้ือยา Carbocysteine 100 mg/5 ml syr 60 ml 
(Amicof) จ านวน 500 ขวด

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100614 29/10/2562

953 ซ้ือยา Chlorpheniramine 2 mg/5 ml syr 60 ml 
(CPM GPO) จ านวน 500 ขวด

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100603 29/10/2562

954 ซ้ือยา Dimenhydrinate 50 mg/1 ml inj (Divovit) 
จ านวน 1000 amp

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100615 29/10/2562

955 ซ้ือยา Docusae 0.5% ear.d 15 ml (Dewax) 
จ านวน 100 ขวด , Augmentin 228/5 ml sus 
(200+28) 70 ml (RANCLAV) จ านวน 20 ขวด

6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100618 29/10/2562

หนา้ 104



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

956 ซ้ือยา Furosemide 40 mg tab (Furide) จ านวน 50
 ขวด , DOMperidone 5 mg/5 mL sus 30 ml 
(Domperdone) จ านวน 10 กล่อง , Albendazole 
200 mg tab (Vetoben) จ านวน 10 กล่อง

15,928.50 15,928.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100602 29/10/2562

957 ซ้ือยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml 
(Gensulin-N) จ านวน 100 กล่อง

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100606 29/10/2562

958 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

PR8000063100617 29/10/2562

959 ซ้ือยา MTV syr 60 ml (Bodivitin) จ านวน 150 ขวด
 , Calcium D Redoxon (Kal Cee) (10 เม็ด/หลอด)
 จ านวน 1000 หลอด

45,368.00 45,368.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100613 29/10/2562

960 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) 
จ านวน 3000 ขวด , Acetar 1000 ml (A.N.B) 
จ านวน 400 ถุง

97,400.00 97,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100612 29/10/2562

961 ซ้ือยา Ondansetron 8 gm tab (ONSIA) จ านวน 20
 กล่อง , Colistimethate eq 150 mg inj (Mellistin)
 จ านวน 100 vial

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100601 29/10/2562

962 ซ้ือยา Teevir tab (TDF300+EFV600+Emtri200) 
จ านวน 100 ขวด

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100616 29/10/2562

963 ซ้ือยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm) 
จ านวน 900 หลอด

91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100608 29/10/2562

964 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 35,450.00 35,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100605 29/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

965 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 58,978.40 58,978.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100598 29/10/2562

966 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100620 29/10/2562

967 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  จ านวน 8
 รายการ

9,993.80 9,993.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100652 30/10/2562

968 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 69,336.00 69,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100655 30/10/2562

969 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง 99,100.00 99,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100648 30/10/2562

970 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแคร่ส้ัน จ านวน 2 เคร่ือง

43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100093 31/10/2562

971 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100092 31/10/2562

972 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เล
เบ้ิล จ ากัด

บริษัท โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เล
เบ้ิล จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100091 30/10/2562

973 ซ้ือน้ ายาดับเพลิง 2 รายการ 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100663 30/10/2562

974 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 19,100.00 19,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100660 30/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

975 ซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 10 เคร่ือง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จ ากัด บริษัท ออดิเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100650 30/10/2562

976 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100641 30/10/2562

977 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100656 30/10/2562

978 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 57,523.20 57,523.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100640 30/10/2562

979 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ไฟติดหัวแบบไร้สาย จ านวน 1 อัน 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศัลยเวทย์ จ ากัด บริษัท ศัลยเวทย์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110002 1/11/2562

980 ซ้ือหม้อแปลงแบตเตอร่ี 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100668 31/10/2562

981 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110006 1/11/2562

982 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2562

99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110007 1/11/2562

983 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยติดเช้ือและ
ขยะอันตราย ประจ าเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2562

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110004 1/11/2562

984 ค่าบริการดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจวัดความ
หนาแน่นของกระดูก  ย่ีห้อ GE รุ่น LUNAR PRODIGY
 ADVANCE S/N 351826 แบบไม่รวมอะไหล่ จ านวน
 1 เคร่ือง

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100094 31/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

985 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ 
Sleep Test แบบ PSG ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110003 1/11/2562

986 ซ้ือ Chlorhexidine Gluconate 2% in 70% IPA 
จ านวน 200 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100687 31/10/2562

987 ซ้ือ Collar (เฝือกพยุงคอชนิดปรับได้) (ผู้ใหญ่) AMBU
 PERFIT ACE ADULT จ านวน 24 ช้ิน

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100669 31/10/2562

988 ซ้ือ Glove (ผ่าตัด) # 6.5 จ านวน 50 กล่อง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100674 31/10/2562

989 ซ้ือ IV Catheter # 22Gx1 น้ิว จ านวน 20 กล่อง , IV
 Catheter # 24Gx3/4 น้ิว จ านวน 50 กล่อง

63,665.00 63,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100679 31/10/2562

990 ซ้ือ IV set for pump (Baxter) Solution 
Adimistration จ านวน 1000 ช้ิน

58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100673 31/10/2562

991 ซ้ือ Needle disposable # 18 Gx1 1/2 จ านวน 200
 กล่อง , Syringe Dispos. 10 ml (unlock) จ านวน 
200 กล่อง

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100672 31/10/2562

992 ซ้ือ Needle-ปลอก ขนาด 0.25x40 mm 
DONGBANG จ านวน 20 กล่อง

3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จ ากัด

บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100686 31/10/2562

993 ซ้ือ Oxygen Mask (พ่นยา-ผู้ใหญ่) จ านวน 200 ช้ิน ,
 Oxygen Cannular (Adult) จ านวน 1000 ช้ิน

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100678 31/10/2562

994 ซ้ือ Skin Marker Size 1.0 mm. (25 ด้าม/กล่อง) 
จ านวน 200 ด้าม

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100675 31/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

995 ซ้ือ Syringe Dispos. 50 ml (unlock) จ านวน 50 
กล่อง , Syringe Dispos. 1 (unlock) จ านวน 50 
กล่อง , Syringe Insulin # 27Gx1/2 น้ิว จ านวน 100
 กล่อง

57,245.00 57,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100681 31/10/2562

996 ซ้ือ Urinometer Set (Uriofix) จ านวน 100 ช้ิน 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100683 31/10/2562

997 ซ้ือ อินเด็กซ์พลาสติก ตราช้าง  A4 จ านวน 114 แพ็ค ,
 เหยือกน้ าพลาสติก  1 ลิตร ใส จ านวน 68 ใบ , 
กระป๋องน้ า 8 ซม. ตราพระอาทิตย์ จ านวน 82 ใบ

18,692.00 18,692.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100689 31/10/2562

998 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

34,668.00 34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100676 31/10/2562

999 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

98,575.00 98,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100690 31/10/2562

1000 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110005 1/11/2562

1001 ขออนุมัติจ้างบ ารุงรักษาลิฟท์ จ านวน 12 เดือน 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PO9000063100008 15/10/2019

1002 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 11 รายการ 19,485.00 19,485.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย พรมสอน นายอ านวย พรมสอน เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100080 17/10/2019

1003 ขออนุมัติซ้ือคลอรีนเม็ดและโซดาแอซ 16,250.00 16,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพูลช็อป ร้านพูลช็อป เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100098 18/10/2019

1004 ขออนุมัติค่าจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 4 ชุด

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100117 21/10/2019

1005 ขออนุมัติจ้างเหมาก าจัดปลวก (อาคารพิบูลบ าเพ็ญ 4)
 จ านวน 1 งาน

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

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

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100115 21/10/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1006 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประปา จ านวน 10 รายการ 11,309.90 11,309.90 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100121 21/10/2019

1007 ขออนุมัติซ้ือทราย จ านวน 2 รายการ 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพูลช็อป ร้านพูลช็อป เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100139 22/10/2019

1008 ขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ 4,664.00 4,664.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100148 24/10/2019

1009 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการท างานของฝ่ายบริการ 
จ านวน 22 รายการ

7,570.25 7,570.25 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100156 24/10/2019

1010 ขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้างและวัสดุประปา จ านวน 18 
รายการ

9,902.85 9,902.85 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100154 24/10/2019

1011 ขออนุมัติค่าวารสารประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพลินอารมณ์ ร้านเพลินอารมณ์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100015 1/10/2019

1012 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน เดือนตุลาคม พ.ศ.
 2562

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก ธิดามหานคร                  บ. 
พี วี ปิโตรเลียม ออยล์ จก.  หจก  
วงค์ทรายทอง               บ. ปิโต
เลียม 2016 จก.

หจก ธิดามหานคร                  บ. 
พี วี ปิโตรเลียม ออยล์ จก.  หจก  
วงค์ทรายทอง               บ. ปิโต
เลียม 2016 จก.

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100083 7/10/2019

1013 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ 4 รายการ 11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100022 8/10/2019

1014 ขออนุมัติจัดซั้ือครุภัณฑ์ 4 รายการ 84,700.00 84,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100027 8/10/2019

1015 ขออนุมัติจัดซ้ืออกูเลเล่  25 ตัว 62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุพัฒน์ โสตถิวงศ์วาร นายจารุพัฒน์ โสตถิวงศ์วาร เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100025 8/10/2019

1016 ขออนุมัติจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม 6 ตัว 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100028 8/10/2019

1017 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้เหล็กบานสไลด์ 2 รายการ 34,600.00 34,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100023 8/10/2019

1018 ขออนุมัติค่าวารสารและต าราเรียน 2 รายการ 3,856.50 3,856.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100030 8/10/2019

1019 ขออนุมัติค่าวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 3,660.00 3,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100032 8/10/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1020 ขออนุมัติค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 2 รายการ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100017 8/10/2019

1021 ขออนุมัติค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 4 รายการ 13,060.00 13,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100031 8/10/2019

1022 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1 เครือ่ง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100070 15/10/2019

1023 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ IEP Reading 
Enhancement

24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก.        บ. 
DIY บจ                          บ. 
สยามแม็คโคร  จก           ร้าน 
Little   Kiddyshop       ร้านเอ็ม 
เอส โฆษณษ           ร้านบ้านน้องดา
                   ร้าน Chonburi 
Mascot

บ. บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก.        บ. 
DIY บจ                          บ. 
สยามแม็คโคร  จก           ร้าน 
Little   Kiddyshop       ร้านเอ็ม 
เอส โฆษณษ           ร้านบ้านน้องดา
                   ร้าน Chonburi 
Mascot

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100120 21/10/2019

1024 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ IEP Reading 
Enhancement

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100118 21/10/2019

1025 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ IEP Reading 
Enhancement

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100119 21/10/2019

1026 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

115,200.00 115,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซับใต้พัฒนา จ ากัด บริษัท ซับใต้พัฒนา จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PO9000063110001 6/11/2019

1027 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้าย 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม เอส โฆษณา ร้านเอ็ม เอส โฆษณา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100122 21/10/2019

1028 ขออนุมัติถ่ายเอกสาร 13 ชุด 819.00 819.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาณภัช  แสงพันตา นางสาวภาณภัช  แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100142 24/10/2019

1029 ขออนุมัติซ้ือไดท์เป่าผม 3 เคร่ือง 2,394.00 2,394.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100143 24/10/2019

1030 ขออนุมัติค่าปืนยิงตะปู  1 ตัว 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100144 24/10/2019

1031 ค่าใช้จ่ายโครงการ Integrated Secondary Field Trip 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100177 25/10/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1032 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม เอส โฆษณา ร้านเอ็ม เอส โฆษณา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100174 25/10/2019

1033 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100175 25/10/2019

1034 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 1 คัน 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100188 29/10/2019

1035 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 1,822.00 1,822.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100197 30/10/2019

1036 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการเกษตรและวัสดุประปา จ านวน 7 
รายการ

2,300.50 2,300.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100198 30/10/2019

1037 ขออนุมัติจ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล จ านวน 1 งาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนูญ เกษนอก นายมนูญ เกษนอก เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100200 30/10/2019

1038 ค่าเช่าห้องประชุม โครงการประขุมสัมมนาส าหรับ
ผู้บริหาร เร่ือง ''การประเมินสถานการณ์และวาง
แผนการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ''

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ธิดาธนทรัพย์ จก บ. ธิดาธนทรัพย์ จก เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100087 17/10/2019

1039 ค่าเอกสารประกอบการประชุมโครงการประขุม
สัมมนาส าหรับผู้บริหาร เร่ือง ''การประเมิน
สถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ''

2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100089 17/10/2019

1040 ขออนุมัติจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา จันทร์มล นางสาวปาลิดา จันทร์มล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100018 1/10/2019

1041 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วนท่ี 1 - 4 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ     บจ. พัทยา
 ฟู้ด ซัพพลายเออร์   นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. สยาม
แม็คโคร

นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ     บจ. พัทยา
 ฟู้ด ซัพพลายเออร์   นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. สยาม
แม็คโคร

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100003 1/10/2019

หนา้ 112



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1042 ขออนุมัติซ้ืออาหารกลางวันส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 วันท่ี 2 และ 4 ตุลาคม พ.ศ. 
2562

30,724.00 30,724.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผ่ือนผัน น.ส. บุญยืน เผ่ือนผัน เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100006 1/10/2019

1043 ขออนุมัติซ้ืออาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับ
นักเรียน IEP วันท่ี 2 และ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

22,754.00 22,754.00 เฉพาะเจาะจง นางสนฐณา กสิณเวทย์ นางสนฐณา กสิณเวทย์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100007 1/10/2019

1044 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารท่ีพักบุคลากร
 จ านวน 12 เดือน

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วีรยา พวงแก้ว น.ส. วีรยา พวงแก้ว เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PO9000063100004 1/10/2019

1045 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 1 - 4 
ตุลาคม พ.ศ. 2562

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ     บจ. พัทยา
 ฟู้ด ซัพพลายเออร์   นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. สยาม
แม็คโคร

นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ     บจ. พัทยา
 ฟู้ด ซัพพลายเออร์   นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. สยาม
แม็คโคร

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100004 1/10/2019

1046 ขออนุมัติจ้างเหมาแม่ครัว จ านวน 6 เดือน 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทมาส ทองระอา นางสาวจันทมาส ทองระอา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PO9000063100001 1/10/2019

1047 ขออนุมัติจัดซ้ือของรางวัลโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม(กิจกรรมห้องเรียนสะอาดน่าอยู่)

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100001 2/10/2019

1048 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโครงการจิตรกรจ๋ิว ปีการศึกษา 2562 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100013 4/10/2019

1049 ขออนุมัติถ่ายเอกสารโครงการจิตรกรจ๋ิว ปีการศึกษา 
2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100014 4/10/2019

1050 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร) 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100019 7/10/2019

1051 ขออนุมัติซ้ือประกอบอาหารว่าง วันท่ี 17 - 18 ตุลาคม
 พ.ศ. 2562

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ     บจ. พัทยา
 ฟู้ด ซัพพลายเออร์   นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. สยาม
แม็คโคร

นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ     บจ. พัทยา
 ฟู้ด ซัพพลายเออร์   นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. สยาม
แม็คโคร

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100045 10/10/2019

หนา้ 113



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1052 ขออนุมัติซ้ือประกอบอาหารว่าง วันท่ี 21 - 25 ตุลาคม
 พ.ศ. 2562

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  หนันศิริ            
นางสาวนารีรัตน์ ฤทธ์ิรุตม์         บ. 
สยามแม็คโคร จก.         นางสาว
สมปอง   ทองโท          บ. ซีพี  
ออลล์  จก.            นายวิโรจน์   ฐิ
รายุวัฒน์

นายสมยศ  หนันศิริ            
นางสาวนารีรัตน์ ฤทธ์ิรุตม์         บ. 
สยามแม็คโคร จก.         นางสาว
สมปอง   ทองโท          บ. ซีพี  
ออลล์  จก.            นายวิโรจน์   ฐิ
รายุวัฒน์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100047 10/10/2019

1053 ขออนุมัติล้างเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100043 10/10/2019

1054 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 21 - 25 
ตุลาคม พ.ศ. 2562

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ      บจ. 
พัทยา ฟู้ด ซัพพลายเออร์   นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. สยาม
แม็คโคร

นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ      บจ. 
พัทยา ฟู้ด ซัพพลายเออร์   นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. สยาม
แม็คโคร

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100046 10/10/2019

1055 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 17 - 18 
ตุลาคม พ.ศ. 2562

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์   ศิลรัตน์             นาง
เสวย   หอมฉุย              ร้านบาง
แสนแก๊ส                นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. พัทยา 
ฟู้ด ซัพพลายเออร์

นายธ ารงค์   ศิลรัตน์             นาง
เสวย   หอมฉุย              ร้านบาง
แสนแก๊ส                นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. พัทยา 
ฟู้ด ซัพพลายเออร์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100044 10/10/2019

1056 ขออนุมัติค่าหนังสือพิมพ์และวารสารเดือนตุลาคม 2562 1,935.00 1,935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพลินอารมณ์ ร้านเพลินอารมณ์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100206 15/10/2019

1057 ขออนุมัติค่าเอกสารประกอบการประชุม 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100050 15/10/2019

1058 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่าง วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 12,350.00 12,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนารายณ์ ทิมผล        บจ.
 แพน ลอว์สัน

นางสาวพรนารายณ์ ทิมผล        บจ.
 แพน ลอว์สัน

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100053 15/10/2019

1059 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100075 16/10/2019

1060 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร) 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100073 16/10/2019

หนา้ 114



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1061 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันแฮนด์บอลสาธิตอิน
วิเตช่ัน คร้ังท่ี 3

3,760.00 3,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ม. บูรพา ร้านค้าสวัสดิการ ม. บูรพา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100091 17/10/2019

1062 ขออนุมัติจัดท าป้ายโครงการแข่งขันแฮนด์บอลสาธิต
อินวิเตช่ัน คร้ังท่ี 3

1,386.00 1,386.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100090 17/10/2019

1063 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 28 ตุลาคม - 1
 พฤศจิกายน 2562

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ      บจ. 
พัทยา ฟู้ด ซัพพลายเออร์    นาย
เทพประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. 
สยามแม็คโคร

นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ      บจ. 
พัทยา ฟู้ด ซัพพลายเออร์    นาย
เทพประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. 
สยามแม็คโคร

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100081 17/10/2019

1064 ค่าจ้างจัดท ากราฟฟิกมาสคอตและโลโก้ โครงการ
เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี คร้ังท่ี 45

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง  นายธนพนธ์ พุกสุข  นายธนพนธ์ พุกสุข เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100093 17/10/2019

1065 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 28 ตุลาคม
 - 1 พฤศจิกายน 2562

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน์    ฤทธ์ิรุตม์    นาย
สมยศ   หนันศิริ            นางสมปอง
  ทองโท              บจ. ซีพี ออลล์   
               นส.กมลรัตน์ ตระกูลวงศ์
งาม  นายวีระชัย    เฉลิมวงศ์        
นายวิโรจน์  ฐิรายุวัฒน์

นางสาวนารีรัตน์    ฤทธ์ิรุตม์    นาย
สมยศ   หนันศิริ            นางสมปอง
  ทองโท              บจ. ซีพี ออลล์   
               นส.กมลรัตน์ ตระกูลวงศ์
งาม  นายวีระชัย    เฉลิมวงศ์        
นายวิโรจน์  ฐิรายุวัฒน์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100084 17/10/2019

1066 ขออนุมัติจัดซ้ือลูกแฮนด์บอล, ตาข่ายแฮนด์บอล 
โครงการจัดการแข่งขันแฮนด์บอลสาธิตอินวิเตช่ัน คร้ัง
ท่ี 3

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาท่า สปอร์ต จ ากัด บริษัท ทาท่า สปอร์ต จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100082 17/10/2019

1067 ขออนุมัติจัดซ้ือเทปผ้าแลคซีน 2 น้ิว โครงการจัดการ
แข่งขันแฮนด์บอลสาธิตอินวิเตช่ัน คร้ังท่ี 3

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100085 17/10/2019

1068 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิล กิจกรรมเส้นทางธรรม 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100096 18/10/2019

1069 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ ''ค่ายวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลและการอนุรักษ์''

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี  ทองม่ัน                นาย
นพพร    โอภาชาติ           นาย
มงคล   ศรีสังข์                นาย
สาธิต   จ าต๊ิบ

นางสมศรี  ทองม่ัน                นาย
นพพร    โอภาชาติ           นาย
มงคล   ศรีสังข์                นาย
สาธิต   จ าต๊ิบ

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100094 18/10/2019

หนา้ 115



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1070 ขอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ัน ม. 4

13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ. บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100116 21/10/2019

1071 ขออนุมัติค่าเทปพิมพ์อักษร 16,250.00 16,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100125 21/10/2019

1072 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 2 รายการ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100136 22/10/2019

1073 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100132 22/10/2019

1074 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 3,076.26 3,076.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100140 22/10/2019

1075 ขออนุมัติจัดซ้ือดอกไม้ธูปเทียนไหว้พระส าหรับอาจารย์
โครงการวรรณคดีสัญจร

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประวีณา  แพงมา นางสาวประวีณา  แพงมา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100127 22/10/2019

1076 ขออนุมัติจัดท าสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด 2,442.00 2,442.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100133 22/10/2019

1077 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 4 - 8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

74,200.00 74,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ     บจ. พัทยา
 ฟู้ด ซัพพลายเออร์   นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. สยาม
แม็คโคร

นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ     บจ. พัทยา
 ฟู้ด ซัพพลายเออร์   นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. สยาม
แม็คโคร

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100137 22/10/2019

หนา้ 116



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1078 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการลอยกระทง ระดับ
ประถมศึกษา

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. สสยามเม็คโคร จก.              
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์              ร้าน
เอ็นแอล ศิลป์                  นายภูริ
นทร์  เย็นสุดใจ             ร้าน 3ช  
เช่าชุด                    ร้าน The 
Angel                  ร้านบ้านร าไทย 
                    ร้านเช่าชุดไนท์บาง
แสน             ร้านบ้านน้องดา        
            โรงเรียนติกกาหลังนาฎศิลป์
        ร้านแปะบางแสน                
 ร้านแก้วทับทิม

บ. สสยามเม็คโคร จก.              
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์              ร้าน
เอ็นแอล ศิลป์                  นายภูริ
นทร์  เย็นสุดใจ             ร้าน 3ช  
เช่าชุด                    ร้าน The 
Angel                  ร้านบ้านร าไทย 
                    ร้านเช่าชุดไนท์บาง
แสน             ร้านบ้านน้องดา        
            โรงเรียนติกกาหลังนาฎศิลป์
        ร้านแปะบางแสน                
 ร้านแก้วทับทิม

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100131 22/10/2019

1079 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการวรรณคดีสัญจร 11,100.00 11,100.00 เฉพาะเจาะจง บจ. สยามแม็คโคร บจ. สยามแม็คโคร เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100128 22/10/2019

1080 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 4 - 8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ     บจ. พัทยา
 ฟู้ด ซัพพลายเออร์   นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. สยาม
แม็คโคร

นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ     บจ. พัทยา
 ฟู้ด ซัพพลายเออร์   นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. สยาม
แม็คโคร

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100138 22/10/2019

1081 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100126 22/10/2019

1082 ขออนุมัติค่าซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100135 22/10/2019

1083 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการสังคมสัญจร ''เมืองชายฝ่ัง
ตะวันตก''

4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณ   ผาสุข                นาง
ภาณภัช    แสงพันตา

นางวรรณ   ผาสุข                นาง
ภาณภัช    แสงพันตา

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100158 24/10/2019

1084 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการสังคมสัญจร ''เมืองชายฝ่ัง
ตะวันตก''

2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณ   ผาสุข                ร้าน
ดอกไม้เจียมจิตต์              ร้านกร
พจน์สังฆภัณฑ์

นางวรรณ   ผาสุข                ร้าน
ดอกไม้เจียมจิตต์              ร้านกร
พจน์สังฆภัณฑ์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100157 24/10/2019

1085 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ โครงการสังคม
วัฒนธรรมสัญจร ''เมืองชายฝ่ังตะวันตก''

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100150 24/10/2019

หนา้ 117



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1086 ขออนุมัติค่าป้าย โครงการลอยกระทง ระดับช้ัน
มัธยมศึกษา 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100169 24/10/2019

1087 ค่าเช่าชุดและแต่งหน้านางนพมาศ โครงการลอย
กระทง ระดับช้ันมัธยมศึกษา 2562

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วทับทิม by sanctuary 
fashion,                         ร้านเลด้ี
เดรส                    ร้านกุ้งบูติค     
                 ร้านเช่าชุด ไนท์ บาง
แสน           โรงเรียนติกาหลัง
นาฏศิลป์ไทย     ร้านสมทรง ชุดเช่า  
            ร้านบ้านน้องดา              
     ร้าน Le celebrity             
นายชนะโชค ลีลอย          นางสาว
สุภาภรณ์ จันนา        นายชวลิต 
มงคลศรีสะอาด      นายคมจิตร 
แสนบัลลัง         นางมนัสนันท์ สิงห์
สมบูรณ์, นางสาวสุภัทรา หาผล      
 นางสาวกรกนก สาทรกิจ       นาย
ณรงค์ มะลิซ้อน             ร้าน The 
Angel                 ร้าน Kanok 
Beauty            ร้านเล็ก เสริมสวย  
             นางสุภานัน พูลโต          
    นางวรนุช ประเสริฐเศรษฐ       
นายธีรศักด์ิ ศักดาเพชรศิริ

ร้านแก้วทับทิม by sanctuary 
fashion,                         ร้านเลด้ี
เดรส                    ร้านกุ้งบูติค     
                 ร้านเช่าชุด ไนท์ บาง
แสน           โรงเรียนติกาหลัง
นาฏศิลป์ไทย     ร้านสมทรง ชุดเช่า  
            ร้านบ้านน้องดา              
     ร้าน Le celebrity             
นายชนะโชค ลีลอย          นางสาว
สุภาภรณ์ จันนา        นายชวลิต 
มงคลศรีสะอาด      นายคมจิตร 
แสนบัลลัง         นางมนัสนันท์ สิงห์
สมบูรณ์, นางสาวสุภัทรา หาผล      
 นางสาวกรกนก สาทรกิจ       นาย
ณรงค์ มะลิซ้อน             ร้าน The 
Angel                 ร้าน Kanok 
Beauty            ร้านเล็ก เสริมสวย  
             นางสุภานัน พูลโต          
    นางวรนุช ประเสริฐเศรษฐ       
นายธีรศักด์ิ ศักดาเพชรศิริ

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100172 24/10/2019

หนา้ 118



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1088 ค่าใช้จ่ายในโครงการลอยกระทง ระดับช้ันมัธยมศึกษา
 ปีการศึกษา 2562

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา พูลชา           ร้าน
ชลบุรีฟลอรีส               นายภูรินทร์
 เย็นสุดใจ           นายสิทธิเดช 
วรรณมาศ         ร้านชุดไนท์ บาง
แสน        นางสาวกรณัฏฐ์ ทองระอา
     บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด   
นายจีรยุทธ จันทรวรรณะ

นางสาวสุชาดา พูลชา           ร้าน
ชลบุรีฟลอรีส               นายภูรินทร์
 เย็นสุดใจ           นายสิทธิเดช 
วรรณมาศ         ร้านชุดไนท์ บาง
แสน        นางสาวกรณัฏฐ์ ทองระอา
     บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด   
นายจีรยุทธ จันทรวรรณะ

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100173 24/10/2019

1089 ค่าป้ายโครงการตลาดนัดสาธิตพอเพียง ปีการศึกษา 
2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100179 28/10/2019

1090 ค่าวัสดุในโครงการตลาดนัดสาธิตพอเพียง ปีการศึกษา
 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100180 28/10/2019

1091 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองห่ันหมู 1 เคร่ือง 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง  ผดุงแสงเฟอร์นิเจอร์  ผดุงแสงเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100189 29/10/2019

1092 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 11-15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

73,250.00 73,250.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ     บจ. พัทยา
 ฟู้ด ซัพพลายเออร์   นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. สยาม
แม็คโคร

นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ     บจ. พัทยา
 ฟู้ด ซัพพลายเออร์   นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. สยาม
แม็คโคร

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100192 29/10/2019

1093 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิล, สต๊ิกเกอร์ 21,850.00 21,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100187 29/10/2019

1094 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างโครงการประชุมผู้ปกครอง วันท่ี
 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

7,332.00 7,332.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนารายณ์ ทิมผล นางสาวพรนารายณ์ ทิมผล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100195 29/10/2019

1095 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 3 กล่อง 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100190 29/10/2019

1096 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ 4,690.00 4,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100196 29/10/2019

หนา้ 119



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1097 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 11-15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

27,870.00 27,870.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ     บจ. พัทยา
 ฟู้ด ซัพพลายเออร์   นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. สยาม
แม็คโคร

นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ     บจ. พัทยา
 ฟู้ด ซัพพลายเออร์   นายเทพ
ประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว     บจ. สยาม
แม็คโคร

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100194 29/10/2019

1098 ขออนุมัติจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 3 ชุด

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100191 29/10/2019

1099 ขออนุมัติค่าจ้างจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100210 31/10/2019

1100 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการอบรมการจัดท าหลักสูตร 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100038 10/10/2019

1101 ขออนุมัติถ่ายเอกสารโครงการอบรมการจัดท า
หลักสูตรฯ

2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100037 10/10/2019

1102 ขออนุมัติจัดจ้างผ้าม่าน 32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย์  อธิคมภาษิต นางสาวพรทิพย์  อธิคมภาษิต เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100040 10/10/2019

1103 ขออนุมัติจัดจ้างไวนิลโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
ฮาโลวีน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100183 28/10/2019

1104 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
ฮาโลวีน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100182 28/10/2019

1105 ขออนุมัติจ้างท าไวนิลรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา
 2563

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100184 28/10/2019

1106 ขออนุมัติซ้ือป๊ัมน้ าอัตโนมัติ 250 วัตต์ จ านวน 2 ตัว 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100097 18/10/2019

1107 ขออนุมัติซ้ือป้ัมน้ าอัตโนมัติ 100 วัตต์ จ านวน 2 ตัว 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063100095 18/10/2019

1108 ขออนุมัติซ้ือรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PO9000063100016 31/10/2019

1109 ขอความเห็นชอบจ้างเหมาบริการเย็บเล่มและเสริมปก
วารสาร

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสาโรจน์  เจริญผล นายสาโรจน์  เจริญผล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100013 8/10/2019

หนา้ 120



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1110 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างพิมพ์โปสเตอร์ 19,400.00 19,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100018 8/10/2019

1111 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์ 33,170.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1400063100004 8/10/2019

1112 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1400063100003 8/10/2019

1113 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาปฏิบัติงานหน้าท่ี
พนักงานขับรถ

26,320.00 26,320.00 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ  วงษ์ดี นายวินิจ  วงษ์ดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1400063100008 8/10/2019

1114 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาปฏิบัติงานโสตทัศน
ศึกษา

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  ฮะกีมี นายชวลิต  ฮะกีมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1400063100007 8/10/2019

1115 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุจัดนิทรรศการ 18,100.00 18,100.00 เฉพาะเจาะจง บ. บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก., เล็ก
แกะสลัก, บอลอะควาเรียม, ร้าน
อัญชสา, ร้านชัยพร, หจก.สุเมธ
พาณิชย์ ชลบุรี, ณ แฟช่ัน, ไพรเวชค้า
วัสดุ, บ.ท๊อป เอ.วี.ซิสเท็ม จก.

บ. บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก., เล็ก
แกะสลัก, บอลอะควาเรียม, ร้าน
อัญชสา, ร้านชัยพร, หจก.สุเมธ
พาณิชย์ ชลบุรี, ณ แฟช่ัน, ไพรเวชค้า
วัสดุ, บ.ท๊อป เอ.วี.ซิสเท็ม จก.

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100016 8/10/2019

1116 ขอความเห็นชอบซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศ์ทรายทอง, หจก. ธิดามหา
นคร

หจก. วงศ์ทรายทอง, หจก. ธิดามหา
นคร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100012 8/10/2019

1117 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สภาการพยาบาล สภาการพยาบาล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100033 8/10/2019

1118 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. มาเก็ตเธียร์ จก. บ. มาเก็ตเธียร์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100020 8/10/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1119 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100034 8/10/2019

1120 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลาครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลาครินทร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100037 8/10/2019

1121 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิริยะธุรกิจ จก. บ. วิริยะธุรกิจ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100031 8/10/2019

1122 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง รามาธิบดีพยาบาลสาร รามาธิบดีพยาบาลสาร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100036 8/10/2019

1123 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิริยะธุรกิจ จก. บ. วิริยะธุรกิจ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100030 8/10/2019

1124 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก. บ. อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100025 8/10/2019

1125 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร 1,290.00 1,290.00 เฉพาะเจาะจง บ. อทิตตา พับลิเคช่ัน จก. บ. อทิตตา พับลิเคช่ัน จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100022 8/10/2019

1126 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง บ. อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก. บ. อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100026 8/10/2019

1127 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร 1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง บ. อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก. บ. อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100023 8/10/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1128 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุ
ส่ิงก่อสร้าง

16,290.00 16,290.00 เฉพาะเจาะจง ประโยชน์การไฟฟ้า, บ. เทคโนโลยี 
2004 จก., บ. บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จก., บ. ท็อป เอวี ซิสเท็ม จก., บ.
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. (มหาชน)

ประโยชน์การไฟฟ้า, บ. เทคโนโลยี 
2004 จก., บ. บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จก., บ. ท็อป เอวี ซิสเท็ม จก., บ.
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100017 8/10/2019

1129 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร 790.00 790.00 เฉพาะเจาะจง บ. อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก. บ. อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100027 8/10/2019

1130 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100032 8/10/2019

1131 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บ. อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก. บ. อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100024 8/10/2019

1132 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100047 9/10/2019

1133 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100044 9/10/2019

1134 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100041 9/10/2019

1135 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวาสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนริหารศาสตร์

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนริหารศาสตร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100042 9/10/2019

1136 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บ. เคล็ดไทย จก. บ. เคล็ดไทย จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100045 9/10/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1137 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100050 9/10/2019

1138 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100046 9/10/2019

1139 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ าโขง 
คณะมนุษย์ ม.ขอนแก่น

ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ าโขง 
คณะมนุษย์ ม.ขอนแก่น

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100051 9/10/2019

1140 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน จก. (มหาชน) บ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน จก. (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100052 9/10/2019

1141 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์ พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100057 10/10/2019

1142 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์ พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100056 10/10/2019

1143 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 3,720.00 3,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1400063100062 17/10/2019

1144 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 4 เคร่ือง 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PO1300063100002 7/10/2019
1145 จ้างจัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง 2,175.00 2,175.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ราคาจากท้องตลาด PR1300063100016 7/10/2019
1146 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 8 เคร่ือง 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PO1300063100003 7/10/2019
1147 ซ้ือนาฬิกาแขวนจ านวน 4 เรือน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ ม.บูรพาจ ากัด ร้านสหกรณ์ ม.บูรพาจ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063100014 7/10/2019
1148 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063100024 7/10/2019
1149 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063100023 7/10/2019
1150 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 12 เอ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063100025 7/10/2019
1151 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ป๊ัมนูน 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ บ้านจิปาถะ ราคาจากท้องตลาด PR1300063100015 7/10/2019
1152 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคาจากท้องตลาด PR1300063100010 7/10/2019
1153 ซ้ือยางป๊ัมห้องสุขา 225.00 225.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ราคาจากท้องตลาด PR1300063100018 7/10/2019

หนา้ 124



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1154 ซ้ือผ้าหมึกเคร่ืองพิมพ์ EPSON LQ 2090 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063100020 7/10/2019
1155 ซ้ือป้ายสต๊ิกเกอร์ขนาด 42x342 จ านวน 2 กล่อง 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ฯ บ.โฮมโปรดักส์ฯ ราคาจากท้องตลาด PR1300063100022 7/10/2019
1156 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารA4  70 แกรม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 

จ ากัด
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ราคาจากท้องตลาด PR1300063100011 7/10/2019

1157 จ้างเหมาบริการรถยนต์รถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธ์ิ ผาสุก นายอรรถสิทธ์ิ ผาสุก ราคาจากท้องตลาด PR1300063100013 7/10/2019

1158 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300063100012 7/10/2019
1159 จ้างพิมพ์เล่มผลงาน 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ราคาจากท้องตลาด PR1300063100021 7/10/2019
1160 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์X-stand 1.8x0.8 เมตร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาพานิช ร้านพัฒนาพานิช ราคาจากท้องตลาด PR1300063100017 7/10/2019

1161 จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ 30,054.00 30,054.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ราคาจากท้องตลาด PR1300063100019 7/10/2019

1162 ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟ 5.4-6Ah 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ ราคาจากท้องตลาด PR1300063100038 11/10/2019

1163 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 17 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063100037 11/10/2019

1164 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์M130 FN 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063100039 11/10/2019

1165 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063100036 11/10/2019

1166 ซ้ือสก็อตเทป 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาจากท้องตลาด PR1300063100043 15/10/2019

1167 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063100041 15/10/2019

1168 ซ้ือเทปกันล่ืน 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาจากท้องตลาด PR1300063100042 15/10/2019

1169 ซ้ือไม้กวาด 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ ม.บูรพาจ ากัด ร้านสหกรณ์ ม.บูรพาจ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063100044 15/10/2019

1170 ซ้ือป้ายสต๊ิกเกอร์ 740.00 740.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิซ คลับฯ บ.ออฟฟิซ คลับฯ ราคาจากท้องตลาด PR1300063100049 18/10/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1171 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองและน้ ามันเกียร์รถตู้ทะเบียน 
นค 7341 ชลบุรี

2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผลอะไหล่ฯ ร้านเจริญผลอะไหล่ฯ ราคาจากท้องตลาด PR1300063100047 18/10/2019

1172 จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ 21,291.60 21,291.60 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ราคาจากท้องตลาด PR1300063100045 18/10/2019

1173 จ้างท าเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพ 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ราคาจากท้องตลาด PR1300063100048 18/10/2019

1174 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ กระดาษอิงค์เจ็ท 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063100046 18/10/2019

1175 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063100062 28/10/2019

1176 จ้างท าเล่มรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2561 725.00 725.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ราคาจากท้องตลาด PR1300063100063 28/10/2019

1177 จ้างท าเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์EdPEx ปีการศึกษา 2561

625.00 625.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ราคาจากท้องตลาด PR1300063100064 28/10/2019

1178 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธ์ิ ผาสุก นายอรรถสิทธ์ิ ผาสุก ราคาจากท้องตลาด PR1300063100059 28/10/2019

1179 จ้างท าตรายาง 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาจากท้องตลาด PR1300063100061 28/10/2019

1180 จ้างตรวจสภาพรถตู้ทะเบียน นค 7341 ชบ. 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทตรอ.จ ากัด บริษัทตรอ.จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063100060 28/10/2019

1181 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบ ารุงรักษาลิฟท์ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000063100001 8/10/2019

1182 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์
 ย-3924 เดือน ต.ค 2562

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

PR1000063100003 7/10/2019

1183 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกให้แก่ บ.อีสเทิร์นไทย 
คอนซัลต้ิง 1992 จ ากัด ท่ีให้นิสิตภาควิชาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมศึกษาดูงาน

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000063100013 11/10/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1184 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์ Kyocera Tk-174 
ภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000063100012 11/10/2019

1185 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่มวารสารคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2

28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จ ากัด บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000063100015 15/10/2019

1186 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเลเซอร์ Samsung D203E 
ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000063100025 21/10/2019

1187 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี Hp CF410 สี
ด า ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000063100027 25/10/2019

1188 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนคันสตาร์ทรถจักรยานยนต์ 
ย-3924

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพฑูรย์ การช่าง ร้านไพฑูรย์ การช่าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000063100029 28/10/2019

1189 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหลอดไฟและผ้าเทป 4,762.00 4,762.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด บริษัท กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000063100028 28/10/2019

1190 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมบ ารุงรถตู้ นง-4230 5,140.00 5,140.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมปอง มรดก น.ส. สมปอง มรดก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000063100030 29/10/2019

1191 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถมินิบัส รับส่งอาจารย์
และนิสิตภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย เดินทางไปศึกษาดูงาน ในวันท่ี 1 พ.ย 2562

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000063100038 31/10/2019

1192 ขอจัดจ้างท าเอกสารรายงานการประเมินตนเอง 1,744.00 1,744.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800063100005 1/10/2019

1193 ขอจ้างหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PO0800063100001 7/10/2019

1194 ขอจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนตุลาคม  2562 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร, 
บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร, 
บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800063100002 1/10/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1195 ขอจัดจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักรับรอง ห้อง 228 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800063100006 4/10/2019

1196 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดสวนถาด  สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

29,970.00 29,970.00 เฉพาะเจาะจง คุณชัยพร  เวชไพรัตน์ คุณชัยพร  เวชไพรัตน์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800063100021 15/10/2019

1197 ขอจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร เพ่ือใช้ในการจัดท างาน
ในส านักงานคณบดี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขา
จิตรกรรม  บัณฑิตศึกษา

34,454.00 34,454.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800063100022 15/10/2019

1198 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และส านักงานคณบดี

4,415.00 4,415.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล เสริมศรี นางกรกมล เสริมศรี ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800063100028 16/10/2019

1199 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขานิเทศศิลป์

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ บ้านจิปาถะ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800063100024 16/10/2019

1200 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาจิตรกรรม

4,392.00 4,392.00 เฉพาะเจาะจง ข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี,บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด, ร้านนิวแมนพาณิชย์ ,เฮ้
งย่งไถ่, ไพรเวชค้าวัสดุ,

ข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี,บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด, ร้านนิวแมนพาณิชย์ ,เฮ้
งย่งไถ่, ไพรเวชค้าวัสดุ,

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800063100032 16/10/2019

1201 ขอจัดซ้ือวัสดุ และ รูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชการท่ี 
10 และธงชาติไทยและธงพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10

4,624.00 4,624.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช, 
ร้านทีแปง

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช, 
ร้านทีแปง

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800063100026 16/10/2019

1202 ขอจัดซ้ือบัว เพ่ือปลูกบริเวณสระน้ ารูปป้ัน
ประติมากรรมหลอดสี หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง น้างนิวการ์เด้น , นายกฤษ ยินดีสุข น้างนิวการ์เด้น , นายกฤษ ยินดีสุข ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800063100027 16/10/2019

1203 ขอจัดจ้างเหมาบริการตัดแต่งก่ิงไม้และต้นไม้ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น้างนิวการ์เด้น , นายกฤษ ยินดีสุข น้างนิวการ์เด้น , นายกฤษ ยินดีสุข ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800063100023 16/10/2019

1204 ขอจัดจ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตรออกแบบเซรามิค 392.00 392.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง นายไพรเดช  สุทธิเรือง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800063100030 16/10/2019

1205 ขอจัดซ้ือหมึก เพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขาจิตรกรรม 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คอมพอร์ต ร้าน คอมพอร์ต ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800063100029 16/10/2019

1206 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมระบบน้ าปะปา 
และไฟฟ้า

38,231.10 38,231.10 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800063100031 16/10/2019

1207 ขอจัดจ้างซ่อมบ ารุงดูแลรักษารถตู้ปรับอากาศคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0800063100048 30/10/2019

หนา้ 128



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1208 ขอจัดซ้ือเตาเผาไฟฟ้า เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาเซรามิกส์

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จ ากัด บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PO0800063100004 31/10/2019

1209 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
400.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
400.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100015 8/10/2562

1210 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวัน
ออกพรรษา

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 450.00 นายอุดม แก่นสา 450.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100012 8/10/2562

1211 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
57,800.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
57,800.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100013 8/10/2562

1212 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 13,059.90 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 13,059.90 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100016 8/10/2562

1213 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,901.00 นายอุดม แก่นสา 3,901.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100011 8/10/2562

1214 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 6,600.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 6,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100006 8/10/2562

1215 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,800.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100005 8/10/2562

1216 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,300.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100007 8/10/2562

1217 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00 บางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100014 8/10/2562

1218 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,671.00 นายอุดม แก่นสา 3,671.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100019 9/10/2562

1219 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,992.00 นายอุดม แก่นสา 3,992.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100018 9/10/2562

1220 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองส ารองไฟ 
จ านวน 45 เคร่ือง

50,400.00 50,400.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
50,400.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
50,400.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400063100001 10/10/2562

1221 หอพักนิสิตพยาบาล ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

96,408.00 96,408.00 เฉพาะเจาะจง นางอุษา  กิจสิพงษ์ 96,408.00 นางอุษา  กิจสิพงษ์ 96,408.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400063100010 11/10/2562

1222 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2,500.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100046 11/10/2562

หนา้ 129



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1223 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ ''ฮิตาชิ''
 ณ อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 30,000.00

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 30,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400063100011 11/10/2562

1224 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ ''มิตซูบิ
ชิ'' ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
 คณะพยาบาลศาสตร์ (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

32,956.00 32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 32,956.00

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 32,956.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400063100012 11/10/2562

1225 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ ''ฟูจิ
เทค'' ณ อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 
กันยายน พ.ศ. 2563)

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด 29,960.00

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด 29,960.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400063100013 11/10/2562

1226 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในการ
ประกอบอาหาร ท าความสะอาด ดูแลรักษาโรงครัว 
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบอาหาร และ
ปฏิบัติงานหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ณ ศูนย์วิจัยและ
ปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะ
พยาบาลศาสตร์

96,408.00 96,408.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาศนา  สามกิจ 96,408.00 นางสาววาศนา  สามกิจ 96,408.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400063100009 11/10/2562

1227 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
65,490.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
65,490.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100047 15/10/2562

1228 ขออนุมัติซ้ือพวงหรีด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 1,000.00 Kalaya Florist 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100056 17/10/2562

1229 ขออนุมัติซ้ือพวงมาลัย 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 5,000.00 Kalaya Florist 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100054 17/10/2562

1230 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,050.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,050.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100058 17/10/2562

1231 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 1,540.00 1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,540.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,540.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100057 17/10/2562

1232 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,900.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100059 17/10/2562

1233 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00 บางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100055 17/10/2562

หนา้ 130



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1234 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,297.00 นายอุดม แก่นสา 3,297.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100062 18/10/2562

1235 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 2,312.00 นายอุดม แก่นสา 2,312.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100081 25/10/2562

1236 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง 2,332.60 2,332.60 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีศิลปการพิมพ์ 2,332.60 ร้านศรีศิลปการพิมพ์ 2,332.60 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100080 25/10/2562

1237 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีศิลปการพิมพ์ 749.00 ร้านศรีศิลปการพิมพ์ 749.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100085 28/10/2562

1238 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100090 29/10/2562

1239 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
45,700.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
45,700.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100088 29/10/2562

1240 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟอลโลอ้ิง 1,284.00 ร้านฟอลโลอ้ิง 1,284.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100096 30/10/2562

1241 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก 440.00 ร้านดอกไม้หยก 440.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100100 30/10/2562

1242 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง พัชรา  ช่ืนเบิกบาน 400.00 พัชรา  ช่ืนเบิกบาน 400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100099 30/10/2562

1243 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 375.00 375.00 เฉพาะเจาะจง ล้ีเม่งเซ้ง 375.00 ล้ีเม่งเซ้ง 375.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100098 30/10/2562

1244 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 262.00 262.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Khomanart 262.00 ร้าน Khomanart 262.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100102 30/10/2562

1245 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 204.00 204.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน 204.00 ร้านจานชาม บางแสน 204.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100101 30/10/2562

1246 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,819.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,819.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100097 30/10/2562

1247 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 13,054.00 13,054.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 13,054.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 13,054.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063100111 31/10/2562

1248 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 131



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1249 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 3,899.99 ส.อารยยางยนต์ 3,899.99 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090115 10/9/2562

1250 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

1251 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090110 10/9/2562

1252 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090120 10/9/2562

1253 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090122 10/9/2562

1254 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

1255 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,684.00 นายอุดม แก่นสา 3,684.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090123 10/9/2562

1256 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 583.00 583.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 583.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 583.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090114 10/9/2562

1257 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090097 10/9/2562

1258 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 600.00 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090098 10/9/2562

1259 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090111 10/9/2562

1260 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090112 10/9/2562

1261 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090121 10/9/2562

1262 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

1263 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

หนา้ 132



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1264 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

1265 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00 บางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090118 10/9/2562

1266 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 904.50 904.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 904.50

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 904.50

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090100 10/9/2562

1267 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090113 10/9/2562

1268 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090119 10/9/2562

1269 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

1270 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090105 10/9/2562

1271 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

1272 ขออนุมัติซ่อมกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 224.98 224.98 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 
224.98

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 
224.98

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090157 11/9/2562

1273 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง 1,000.00 นางสุกัญญา จีนเมือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090151 11/9/2562

1274 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090153 11/9/2562

1275 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090156 11/9/2562

1276 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090160 11/9/2562

1277 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

1278 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 133



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1279 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

1280 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 268.00 268.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 268.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 268.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090158 11/9/2562

1281 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

1282 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

1283 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

1284 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 315.00 315.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 315.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 315.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090154 11/9/2562

1285 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090149 11/9/2562

1286 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าวิดิทัศน์ประวัติผู้เกษียณ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมณ อินทวงษ์ 500.00 นางสาวรมณ อินทวงษ์ 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090194 12/9/2562

1287 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าวิดิทัศน์ประวัติผู้เกษียณ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา คงโนนกอก 500.00 นางสาวนิตยา คงโนนกอก 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090195 12/9/2562

1288 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 331.00 331.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 331.00

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 331.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090176 12/9/2562

1289 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 603.00 603.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนการพิมพ์ 603.00 ร้านบางแสนการพิมพ์ 603.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090175 12/9/2562

1290 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

1291 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการท าความสะอาดสถานท่ี 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคมคาย ดอนโสม 200.00 นางสาวคมคาย ดอนโสม 200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090184 12/9/2562

1292 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการท าความสะอาดสถานท่ี 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา กรูตัวส์ 200.00 นางสาววาสนา กรูตัวส์ 200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090185 12/9/2562

1293 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 134



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1294 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

1295 ขออนุมัติซ้ือต้นไม้และดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน 2,000.00 ร้านจานชามบางแสน 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090178 12/9/2562

1296 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

1297 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 397.00 397.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 397.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 397.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090173 12/9/2562

1298 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 545.00 545.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
545.00

ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
545.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090177 12/9/2562

1299 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

1300 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

1301 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

1302 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

1303 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

1304 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน 996.00 ร้านจานชามบางแสน 996.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090187 12/9/2562

1305 ขออนุมัติเช่าชุดนักแสดง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วทับทิม 2,500.00 ร้านแก้วทับทิม 2,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090189 12/9/2562

1306 ขออนุมัติเช่าชุดนักแสดง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านน้องดา 1,650.00 ร้านบ้านน้องดา 1,650.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090190 12/9/2562

1307 ขออนุมัติเช่าชุดนักแสดง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยพร ขุนตาล 2,500.00 นายไชยพร ขุนตาล 2,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090191 12/9/2562

1308 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 135



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1309 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 45.00 45.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์ซีร็อก 45.00 ร้านเบสท์ซีร็อก 45.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090242 13/9/2562

1310 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

1311 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 465.00 465.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน 465.00 ร้านจานชาม บางแสน 465.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090240 13/9/2562

1312 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตเอกสาร 140.00 บัณฑิตเอกสาร 140.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090246 13/9/2562

1313 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 392.00 392.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 392.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 392.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090245 13/9/2562

1314 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 87.00 87.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
87.00

ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
87.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090244 13/9/2562

1315 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซฟท์เคมีและบรรจุภัณฑ์ หนอง
มน 210.00

ร้านเซฟท์เคมีและบรรจุภัณฑ์ หนอง
มน 210.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090241 13/9/2562

1316 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศศิ 1,270.00 ร้านศศิ 1,270.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090247 13/9/2562

1317 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุง (หร่ัง) 130.00 ร้านลุง (หร่ัง) 130.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090243 13/9/2562

1318 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

1319 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 2,985.00 2,985.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเค้ียงเจริญ 2,985.00 ร้านเค้ียงเจริญ 2,985.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090236 13/9/2562

1320 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090254 16/9/2562

1321 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

1322 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

1323 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 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1324 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,977.00 นายอุดม แก่นสา 3,977.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090257 17/9/2562

1325 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

1326 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 760.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 760.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062090281 23/9/2562

1327 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

1328 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 23,900 แผ่น 8,365.00 8,365.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063100086 8/10/2562

1329 ขอความเห็นชอบจ้างเหมายานพาหนะ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภา แสวงศรี นางสาวเบญญาภา แสวงศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100204 18/10/2562

1330 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติจ้างเหมาบริการ
รถยนต์ (รถตู้ปรับอากาศ)

36,000.00       36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนัญชัย กุลพักตรพงษ์ นายธนัญชัย กุลพักตรพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100070 8/10/2562

1331 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์ (รถบัสปรับอากาศ)

10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิตวิเศษทัวร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิตวิเศษทัวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100074 8/10/2562

1332 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์ (รถบัสปรับอากาศ)

36,000.00       36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100067 8/10/2562

1333 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 9,850.00         9,850.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วังยา Health Care บจก.วังยา Health Care เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100072 8/10/2562

1334 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 8,020.00         7,097.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจก.ซ็นทรัลฟู้ดรีเทล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100071 8/10/2562

1335 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ชุดไมโครโฟน

18,700.00       18,700.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100098 9/10/2562

1336 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
กีฬา (วอลเลย์บอลชายหาดชายและหญิง)

12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน up to you Idea & Sport 
Bangsaen

ร้าน up to you Idea & Sport 
Bangsaen

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100130 11/10/2562

1337 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(น้ าแข็งหลอด)

2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.บ้านใหม่บริการ ร้าน ส.บ้านใหม่บริการ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100135 11/10/2562

1338 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 20,535.00 20,535.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน up to you Idea & Sport 
Bangsaen

ร้าน up to you Idea & Sport 
Bangsaen

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100131 11/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1339 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 3,650.00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100133 11/10/2562

1340 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ, 4,870.00 4,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100128 11/10/2562

1341 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมห้องบริการอุปกรณ์กีฬา

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100202 18/10/2562

1342 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100283 31/10/2562

1343 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ตรวจเช็คล้างท าความสะอาดและซ่อมรอยร่ัว

3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100284 31/10/2562

1344 เช่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี โครงการหอพักเทา-ทอง 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PO0218063100005 1/10/2562

1345 จ้างซ่อมจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ช้ัน 2 อาคาร A 
หอพักเทา-ทอง 3

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063100020 15/10/2562

1346 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 ชนิด 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063100021 15/10/2562

1347 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4 30,281.00 30,281.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063100025 21/10/2562

1348 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 3 25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063100024 21/10/2562

1349 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 1 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063100023 21/10/2562

1350 จ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร หอพักเทา-ทอง 2 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063100027 30/10/2562

1351 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 27,540.00 27,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063100034 30/10/2562

1352 ซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 1 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063100030 30/10/2562

1353 ซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063100028 30/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1354 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063100033 30/10/2562

1355 ซ้ือวัสดุ จ านวน 3 ชนิด 48,250.00 48,250.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063100026 30/10/2562

1356 ส่ังซ้ือตรายาง ใช้ในงานเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจ๋า ร้านป้ายจ๋า ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100003 1/10/2562

1357 ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง ส าหรับจัดเล้ียงของพนักงาน 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100002 1/10/2562

1358 ซ้ือสินค้าวัสดุสโตร์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์ นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100012 2/10/2562

1359 ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง ส าหรับจัดเล้ียงของพนักงาน ในวันท่ี
 15-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

15,825.00 15,825.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100013 7/10/2562

1360 จัดซ้ืออาหารสด อาหารแห้ง ส าหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน ประจ าวันท่ี 15-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

42,290.50 42,290.50 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100014 7/10/2562

1361 ซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ย่ีห้อ HP รุ่น CE505A  
ราคากล่องละ 2,900.-บาท จ านวน 3 กล่อง

8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พิมพ์ ร้าน พิมพ์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100020 10/10/2562

1362 ส่ังซ้ือวัตถุดิบและวัสดุ ใช้ในแต่ละแผนกภายในศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม

23,896.00 23,896.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100030 21/10/2562

1363 จ้างซ่อมตู้แช่สแตนเลส 4 ประตู ระบบความเย็นไม่
ปกติ เลขครุภัณฑ์ 5709004010000014

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100033 21/10/2562

1364 จ้างซ่อมตู้แช่สแตนเลส 4 ประตู ระบบความเย็นไม่
ปกติ เลขครุภัณฑ์ 5709004010000013

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100032 21/10/2562

1365 จ้างซ่อมตู้แช่สแตนเลส 4 ประตู ระบบความเย็นไม่
ปกติ เลขครุภัณฑ์ 5709004010000017

11,021.00 11,021.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100031 21/10/2562

1366 ซ้ือข้าวสารเพ่ือใช้ประกอบอาหารเช้าและอาหาร
พนักงาน ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัย
บูรพา

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนวพร ค้าข้าว จ ากัด ร้านนวพร ค้าข้าว จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100038 22/10/2562

หนา้ 139



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1367 ซ้ือปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว และผ้าเช็ดมือ ภายในศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

38,880.00 38,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเนอร์ แฟบริค จ ากัด บริษัท วินเนอร์ แฟบริค จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100035 22/10/2562

1368 ซ้ือโถใส่น้ าผลไม้ใช้ภายในแผนกห้องอาหาร เพ่ือใช้
รองรับบริการลูกค้า

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100037 22/10/2562

1369 ซ้ือแก๊สหุงต้ม ส าหรับไว้ใช้ประกอบอาหารเช้า อาหาร
พนักงาน  และอาหารจัดเล้ียง ภายในศูนย์ปฏิบัติการ
โรงแรมฯ

1,220.00 1,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส ร้านบางแสนแก๊ส ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100040 22/10/2562

1370 จัดซ้ืออาหารสด อาหารแห้ง ส าหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันท่ี  1-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

43,827.00 43,827.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100041 26/10/2562

1371 ซ้ือชุดปล๊ัก และสาย TV ราวสายไฟ เพ่ือส าหรับ
เปล่ียนภายในห้องพักให้ลูกค้า ของศูนย์ปฏิบัติการ
โรงแรมฯ

550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยนช์ ไฟฟ้า ร้านประโยนช์ ไฟฟ้า ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100043 26/10/2562

1372 ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ าถัง นม ขนมปัง แฮม ไส้กรอก ไข่ 
ส าหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันท่ี 1-15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

25,655.00 25,655.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร บริษท ซีพี
ออลล์ จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร บริษท ซีพี
ออลล์ จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100042 26/10/2562

1373 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน และอ่ืนๆ ภายในศูนย์ปฎิบัติการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์ นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100044 28/10/2562

1374 เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น ขนาด 2 ก๊อก แบบต้ังพ้ืน เพ่ือ
ใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ต้ิง 
จ ากัด

บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ต้ิง 
จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100049 29/10/2562

1375 เคร่ืองซักผ้าฝาบน Samsung  ใช้ภายในแผนกแม่บ้าน
 ของศูนย์ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัย
บูรพา

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ต้ิง 
จ ากัด

บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ต้ิง 
จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100046 29/10/2562

1376 ซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง Office Pro ของ
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ต้ิง 
จ ากัด

บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ต้ิง 
จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100048 29/10/2562

1377 ถังต้มน้ าร้อนสแตนเลส 2 ช้ัน เพ่ือใช้ภายใน
ห้องอาหารของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ต้ิง 
จ ากัด

บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ต้ิง 
จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100050 29/10/2562

1378 ซ้ือเตาไมโครเวฟ ขนาด 20 ลิตร Sharp เพ่ือใช้ภายใน
ห้องอาหารของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ต้ิง 
จ ากัด

บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ต้ิง 
จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100051 30/10/2562

หนา้ 140



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1379 ซ้ือหลอดไฟ LED  เพ่ือใช้เปล่ียน Support ในห้องพัก
และภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ต้ิง 
จ ากัด

บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ต้ิง 
จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100053 30/10/2562

1380 เคร่ืองช่ังดิตอล ขนาด 30 กก.เพ่ือใช้ภายในห้องครัว
ของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ต้ิง 
จ ากัด

บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ต้ิง 
จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

PR0217063100052 30/10/2562

1381 ขอความเห็นชอบเสนอค่าเคเบิลทีวี 1,600.00         1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100063 1/10/2562

1382 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100122 10/10/2562

1383 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ 5,100.00         5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100157 16/10/2562

1384 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าตรายาง 6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟิค แสนสุขกราฟฟิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100163 16/10/2562

1385 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย 2,461.00         2,461.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100181 17/10/2562

1386 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี

74,880.00 74,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206063100031 1/10/2562

1387 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี

74,256.00 74,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206063100032 1/10/2562

1388 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี

2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100006 1/10/2562

1389 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี

2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100003 1/10/2562

1390 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมท่อน้ าป๊ัมน้ าฯ

419.44 419.44 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100030 4/10/2562

1391 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
เคร่ืองป๊ัมน้ าอัตโนมัติ

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บจก สหชัย (1999) บจก สหชัย (1999) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100073 8/10/2562

1392 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,807.23 1,807.23 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100249 24/10/2562

1393 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100242 24/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1394 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ ามัน
เบนซิน

1,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100241 24/10/2562

1395 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063100231 24/10/2562

1396 ขอความเห็นชอบเสนอค่าเข้าเล่มสันกาวไม่เคลือบ 
เอกสารงบประมาณ ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2563

9,330.00 9,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100008 1/10/2562

1397 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบญจรงค์โถช้ัน 4 น้ิว ลายลูกข้ัน 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063100010 1/10/2562

1398 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ วันท่ี 3-4 ต.ค. 62 6,000.00 6000 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  วรรัตน์ นายสราวุธ  วรรัตน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100016 2/10/2562

1399 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ HP LaserJet จ านวน 2 ตลับ 7,860.00 7,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100095 9/10/2562

1400 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 
จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206063100042 15/10/2562

1401 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 3 รายการ 26,960.00 26,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100118 10/10/2562

1402 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรางยาง จ านวน 3 อัน 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100117 10/10/2562

1403 ขออนุมัติจัดท าตรายาง จ านวน 8 อัน 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100127 11/10/2562

1404 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ประกอบการแสดงเพลงหน้า
พาทย์ และของท่ีระลึก ส าหรับโครงการเข้าร่วมงาน
ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 44 ระหว่างวันท่ี 25-28 
ตุลาคม พ.ศ. 2562

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกดนตรี ร้านเอกดนตรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100146 15/10/2562

1405 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมเคร่ืองดนตรีไทย ส าหรับ
โครงการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 44 
ระหว่างวันท่ี 25-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

2,855.00 2,855.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกดนตรี ร้านเอกดนตรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100147 15/10/2562

1406 ขออนุมัติถ่ายเอกสารจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร RICOH 
ขาว-ด า ช้ันบน กองกิจการนิสิต จ านวน 12 งวด ต้ังแต่
วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206063100044 17/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1407 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 2 กล่อง 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100161 16/10/2562

1408 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองโทรสาร Panasonic KX FL 422 
จ านวน 1 งาน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100158 16/10/2562

1409 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองดนตรีไทย และค่าถ่ายเอกสาร
โน๊ตเพลงไทย ส าหรับใช้โครงการเข้าร่วมงานดนตรี
ไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 44 วันท่ี 25-28 ต.ค. 62

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ การะกิจ และ NK 
Pringting

นายณัฐวุฒิ การะกิจ และ NK 
Pringting

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100169 17/10/2562

1410 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร RICOH สีและขาว-ด า 
ช้ันล่าง กองกิจการนิสิต ต้ังแต่วันท่ี1 ต.ค. 62 - 30 
ก.ย. 63

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206063100048 18/10/2562

1411 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ขนาด 3x13 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100011 1/10/2562

1412 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลัยดอกไม้สด 20 พวง ดอก
กุหลาบสีแดง 250 ดอก

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100015 2/10/2562

1413 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก จ านวน 5 ช้ิน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง โครงการร้านค้าสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการร้านค้าสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100012 2/10/2562

1414 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเส้ือผ้าประกอบการแสดง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตต์ิธัญญา  สงสกุล นายกิตต์ิธัญญา  สงสกุล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100014 2/10/2562

1415 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าระบบเสียงการแสดง (Clip 
mic) จ านวน 1 งาน

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์ เจิมจรุง นายจิรโรจน์ เจิมจรุง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100013 2/10/2562

1416 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน 1 พวง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100027 3/10/2562

1417 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลัยดอกไม้สด 9 พวง ดอกไม้
โต๊ะหมู่บูชา 1 งาน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ /Kalaya Florist มอธ ฟลาเวอร์ /Kalaya Florist เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100024 3/10/2562

1418 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองไทยธรรม จ านวน 9 ชุด 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100023 3/10/2562

1419 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100026 3/10/2562

1420 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซักรีด 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง รัน & พ้ันซ์ รัน & พ้ันซ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100025 3/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1421 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบส่ง
เอกสาร และเลขท่ีหนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เครือข่าย Online

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิช่ันเน็ต จ ากัด บริษัท วิช่ันเน็ต จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206063100010 7/10/2562

1422 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณรูปป้ัน 
ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บัวศรี จ านวน 1 งาน

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100037 6/10/2562

1423 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสต๊ิกเกอร์โฟมบอร์ดขนาด 
120x140 ซม. มีโครงต้ัง พร้อมติดต้ัง จ านวน 6 ป้าย

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100038 6/10/2562

1424 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาให้บริการดูแลผู้ขอใช้ห้อง
ประชุมในการจัดเล้ียงอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม หรือ
อาหารกลางวัน/เย็น ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง
เดือนกันยายน 2563

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงค์  สังข์ทอง นางสาวอนงค์  สังข์ทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206063100009 7/10/2562

1425 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง Aksorn Rayong The Vitality 
Collection

Aksorn Rayong The Vitality 
Collection

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100077 8/10/2562

1426 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ
คระดับระดับสูง จ านวน 1 เคร่ือง และเช่าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง

87,600.00 87,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206063100038 13/10/2562

1427 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผลระดับสูง จ านวน 1 เคร่ือง

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206063100039 13/10/2562

1428 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100190 17/10/2562

1429 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
กระเช้าอาหารทะเล

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์ สมนวล น.ส.ธิดารัตน์ สมนวล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100005 1/10/2562

1430 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติจัดจ้างเหมาเดินสาย
เมนปล๊ักไฟฟ้า

26,300.00 26,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100156 16/10/2562

1431 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ี
ระลึก

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์ สมนวล น.ส.ธิดารัตน์ สมนวล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100291 31/10/2562

1432 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดท าเล่มรายงาน
ประเมินตนเอง จ านวน 10 เล่ม

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 2,000

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,000

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4500063100007 8/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1433 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์-โครงการรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2561

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม จรัลรัมย์/ราคาท่ีเสนอ 
5,000

นายเฉลิม จรัลรัมย์/ราคาท่ีตกลงจ้าง 
5,000

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4500063100002 8/10/2562

1434 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารและจัดท าเล่ม-ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย

950.16 950.16 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 950.16

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 950.16

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4500063100003 8/10/2562

1435 ขออนุมัติเบิกค่าน้ าด่ืม 4 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมวีเจ/ราคาท่ีเสนอ 160 น้ าด่ืมวีเจ/ราคาท่ีตกลงซ้ือ 160 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4500063100012 9/10/2562

1436 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารและจัดท าเล่มเอกสารงานผล
การประเมิน-โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 500

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 500

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4500063100008 9/10/2562

1437 ขออนุมัติเบิกค่าเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน จ านวน 1 เคร่ือง

9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีเสนอ 9,490

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,490

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4500063100016 11/10/2562

1438 ขออนุมัติเบิกค่าหลอดไฟ  LED จ านวน 5 หลอด 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ เลคทริค/ราคาท่ีเสนอ 450 ร้านกฤษณ์ เลคทริค/ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 450

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4500063100021 17/10/2562

1439 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่ง เข้าร่วม
การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแฟ่ง
ประเทศไทย (สคบท.) คร้ังท่ี 3/2562 ณ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันท่ี 25/10/2562

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ/ราคาท่ีเสนอ 
2,500

นายจ านงค์ ญาติเจริญ/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,500

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4500063100020 17/10/2562

1440 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารและจัดท าเล่มวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  คร้ังท่ี 
11/2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 950.16

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 950.16

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4500063100025 21/10/2562

1441 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์  เพ่ือใช้ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 
11/2562 วันท่ี 12/11/2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม จรัลรัมย์/ราคาท่ีเสนอ 
3,000

นายเฉลิม จรัลรัมย์/ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,000

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4500063100024 21/10/2562

หนา้ 145



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1442 ขออนุมัติเบิกค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง
( ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - เดือนกันยายน 
2563)

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ 33,000

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีตกลงซ้ือ 33,000

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO4500063100001 21/10/2562

1443 ขออนุมัติเบิกค่าซ้ือวัสดุส านักงาน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีเสนอ 11,098.96

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,098.96

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4500063100029 28/10/2562

1444 ขออนุมัติจัดซ้ือพวงมาลัยคล้องพระกร 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง คุณสุรางค์  เอ่ียมสะอาด/เสนอราคา 
2,400 บาท

คุณสุรางค์  เอ่ียมสะอาด/ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200063100013 1/10/2562

1445 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ในการรับส่งผู้บริหาร
เจ้าหน้าท่ีจากม.บูรพาไป-กลับพระราชวังสวนจิตรลดา

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/เสนอราคา 
5,400 บาท

นายทวีป สุระประเสริฐ/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 5,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200063100014 1/10/2562

1446 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าเคร่ืองสังเวยบวงสรวงและเบิก
เนตรพระพิฆเนศปางนฤตยะ

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครัวกุ๊กต๊ิก/เสนอราคา 40,000 
บาท

ร้านครัวกุ๊กต๊ิก/ราคาท่ีตกลงจ้าง 
40,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200063100016 4/10/2562

1447 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกซัมซุงเพ่ือใช้กับเคร่ืองพิมพ์ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
21,000 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 21,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200063100030 8/10/2562

1448 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์KYOCERA KM-2050 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส/เสนอราคา 
8,400 บาท

ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส/ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 8,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200063100038 17/10/2562

1449 ขออนุมัติจ้างเหมาเดินระบบท่อน้ าจากอาคารคณะ
ดนตรีและการแสดงไปอาคารปฏิบัติการคณะดนตรี
และการแสดง

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย มนูกุล/เสนอราคา 4,900 
บาท

นายวิชัย มนูกุล/ราคาท่ีตกลงจ้าง 
4,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200063100040 18/10/2562

1450 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าถัง,น้ าถ้วย,ลูกบิดประตู,กาว,ฝาถ้ง
บ าบัด

2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 
ลูกบิดประตู ,กาว,ฝาถังบ าบัด580 
บาท,ร้านบรีสสาย2/เสนอราคาน้ า
ถ้วย 1,800 บาท,หจก คณิศร/เสนอ
ราคาน้ าถัง 70 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
ลูกบิดประตู ,กาว,ฝาถังบ าบัด580 
บาท,ร้านบรีสสาย2/ราคาท่ีตกลงซ้ือ
น้ าถ้วย 1,800 บาท,หจก คณิศร/
ราคาท่ีตกลงซ้ือน้ าถัง 70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200063100043 24/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1451 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 20,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200063100048 29/10/2562

1452 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 600 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200063100047 29/10/2562

1453 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท 
Siam Compressor Industry Co.,Ltd., ในวันท่ี 16 
ตุลาคม 2562

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063100011 10/10/2562

1454 จ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ 
จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังแต่วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง
 30 กันยายน 2563

91,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800063100003 18/10/2562

1455 ซ้ือของท่ีระลึกชุดอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 ชุด 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ า นางสาวทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063100019 15/10/2562

1456 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 3 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง สถาบัน
ไทย-ญ่ีปุ่น กรุงเทพ ในวันท่ี 24-25 ตุลาคม 2562

8,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ า นางสาวทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063100020 15/10/2562

1457 ซ้ือของท่ีระลึกถุงอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 ชุด 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ า นางสาวทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063100022 16/10/2562

1458 ค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063100030 21/10/2562

1459 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 2 คัน 
ส าหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ และน าเสนอ
ผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการ Incit-2019 และ 
NCT2019 ในวันท่ี 24 -25 ตุลาคม 2562

5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063100040 22/10/2562

1460 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่ เปล่ียนยางนอก เปล่ียนโซ่และ
สเตอร์หน้าหลัง เปล่ียนลูกปืนล้อ รถจักรยานยนต์ของ
คณะ

1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่แกละหาดวอน ร้าน อู่แกละหาดวอน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063100041 22/10/2562

1461 ซ้ือพัดลมระบายความร้อนส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย Dell 
R720 จ านวน 1 ตัว

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063100082 29/10/2562

หนา้ 147



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1462 ซ้ือสายน าสัญญาณส าหรับเช่ือมต่อระบบเครือข่ายห้อง
เซอร์ฟเวอร์

49,006.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800063100006 29/10/2562

1463 ซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ จ านน 8 
หลอด

32,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800063100007 29/10/2562

1464 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ในวันท่ี 
30 ตุลาคม 2562

2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063100076 29/10/2562

1465 ซ้ือไส้กรองน้ า จ านวน 1 ชุด 2,675.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063100085 30/10/2562

1466 ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการจัดโครงการเตรียมความพร้อม
ในรายวิชาสหกิจศึกษา

5,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063100084 30/10/2562

1467 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถโดยสารโครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ส าหรับ
นิสิตเภสัชศาสตร์ช้ันปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562 (185)

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง นางบุบผา  ฉลองธรรม, นายธีรชัย  
ล้ าเลิศ, นายบุญฤทธ์ิ หอมเสียง

นางบุบผา  ฉลองธรรม, นายธีรชัย  
ล้ าเลิศ, นายบุญฤทธ์ิ หอมเสียง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100037 9/10/2019

1468 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าคลุมโต๊ะหน้าขาว 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ที.เอฟ.มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท ไทย ที.เอฟ.มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100018 9/10/2019

1469 อนุมัติจัดจ้างท าโล่รางวัล 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100019 9/10/2019

1470 ขออนุมัติจัดจ้างบ ารุงรักษาลิฟต์ ประจ าอาคาร
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและห้องปฏิบัติการผลิตยา 
(570101801000001)

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3700063100005 9/10/2019

1471 ขออนุมัติจัดจ้างท าแม่เหล็กติดผนังท่ีระลึก 10 ปี คณะ
เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา (272)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเลิฟซันชายน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเลิฟซันชายน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100038 9/10/2019

1472 ขออนุมัติจัดจ้างท าไวนิลโครงการเปิดบ้านเภสัชบูรพา 
คร้ังท่ี 7 ปีการศึกษา 2562 (155)

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บูรพา สติกเกอร์, เอ็นแอล ศิลป์ บูรพา สติกเกอร์, เอ็นแอล ศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100040 10/10/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1473 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี อุปกรณ์ท าซุ้มและท ากิจกรรม
โครงการเปิดบ้านเภสัชบูรพา คร้ังท่ี 7 ปีการศึกษา 
2562 (155)

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด, สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 
บอลลูนป๊อป, สดใส ก๊อบป้ี, นางสุ
กัญญา จีนเมือง

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด, สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 
บอลลูนป๊อป, สดใส ก๊อบป้ี, นางสุ
กัญญา จีนเมือง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100039 10/10/2019

1474 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
วิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ วันท่ี 18 ตุลาคม 
2562 (อ.ทอง) (273)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย ม่วงเงิน นายวิชัย ม่วงเงิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100042 10/10/2019

1475 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาท าความสะอาดในโครงการเปิด
บ้านเภสัชบูรพา คร้ังท่ี 7 ปีการศึกษา 2562 (155)

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเนอร์ร่ี จ ากัด บริษัท คลีนเนอร์ร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100041 10/10/2019

1476 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานอาคารสถานท่ี
และงานโสตทัศนศึกษา (209)

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100043 11/10/2019

1477 ขออนุมัติจัดซ้ือสังฆทานและวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธี
สงฆ์โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ 
ประจ าปี 2562 (182)

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนะโม ดอกไม้สด(โม), สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ร้านนะโม ดอกไม้สด(โม), สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100048 15/10/2019

1478 ขออนุมัติจัดจ้างท าของท่ีระลึก(เส้ือ)โครงการวันคล้าย
วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปี 2562 (182)

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กมลกิจ การ์เม้นท์ จ ากัด บริษัท กมลกิจ การ์เม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100051 16/10/2019

1479 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล, แฟ้มใส่เอกสาร, 
สต๊ิกเกอร์ติดเส้ือโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
เภสัชศาสตร์ ประจ าปี 2562 (182)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง SP PRINT, บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด SP PRINT, บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100050 16/10/2019

1480 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และดอกไม้ติดอกโครงการ
วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปี 2562 
(182)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100049 16/10/2019

1481 ขออนุมัติจัดซ้ือแฟ้มแขวนพร้อมแท่นเก็บส าหรับ
จัดเก็บสัญญานิสิตคณะเภสัชศาสตร์ (209)

4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100061 17/10/2019

หนา้ 149



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1482 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองด่ืมและของใช้ในส านักงานคณบดี
งานบริหารท่ัวไป (209)

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100063 17/10/2019

1483 ขออนุมัติจัดซ้ือโต๊ะกลม จ านวน 10 ตัว 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100062 17/10/2019

1484 ขออนุมัติจัดซ้ือซองเอกสารน้ าตาลใส่กระดาษค าตอบ
ในการจัดสอบคณะเภสัชศาสตร์ (209)

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100074 21/10/2019

1485 ขออนุมัติจัดซ้ือกล่องเอกสารส าหรับงานบริหารท่ัวไป 
(209)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100070 21/10/2019

1486 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายางงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและงานวิชาการ (209)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100075 21/10/2019

1487 ขออนุมัติจัดจ้างท าวีดิทัศน์งานครบรอบ 10 ปี เภสัช
ศาสตร์โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
 ปี 2562 (เพ่ิมเติม) (182)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิกสิทธ์ิ วงศ์สวัสด์ิ นายนิกสิทธ์ิ วงศ์สวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100076 21/10/2019

1488 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาท าความสะอาดโครงการวันคล้าย
วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2562 (เพ่ิมเติม) (182)

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเนอร์ร่ี จ ากัด บริษัท คลีนเนอร์ร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100078 21/10/2019

1489 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถตู้โครงการวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2562 (เพ่ิมเติม) (182)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล  โชติกาญจนมณี นายอิทธิพล  โชติกาญจนมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100084 25/10/2019

1490 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดท าข้อสอบ
วัดความรู้และทักษะด้านวิชาเคมี ชีวเภสัชศาสตร์และ
การแพทย์

1,725.00 1,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณทิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณทิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100097 30/10/2019

หนา้ 150



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1491 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการค่ายหมอยาอาสา
พัฒนา (156)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์, ไพรเวชค้าวัสดุ,ห
จก. สุเมธพาณิชย์ ชลบุรี, หจก. ศรี
ทองโอสถ ส านักงานใหญ่, บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์, ไพรเวชค้าวัสดุ,ห
จก. สุเมธพาณิชย์ ชลบุรี, หจก. ศรี
ทองโอสถ ส านักงานใหญ่, บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100092 30/10/2019

1492 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงานคณบดี (209) 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100096 30/10/2019

1493 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าคลุมเก้าอ้ี พร้อมโบจ านวน (209) 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวรรณ เต็งทอง น.ส.ลัดดาวรรณ เต็งทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3700063100099 31/10/2019

1494 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประกอบการอบรม หลักสูตร AI 
โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการท างานฯ 
จ านวน 1 งาน

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400063100009 11/10/2562

1495 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน
 25 เคร่ือง ส้ินสุดวันท่ี 14 มกราคม 2563

87,096.77       87,096.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เพ่ือใช้ในหั้งเรียนส าหรับนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PO2600063100011 1/10/2562

1496 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน
 20 เคร่ือง ส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2562

20,000.00       20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เพ่ือใช้ในห้องเรีนส าหรับนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063100012 1/10/2562

1497 ขอความเห็นชอบในการจ้างเหมาบริการรถยนต์ 
จ านวน 1 คัน ใช้ในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
REPESEA Winter School 2019

12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อีสเทิร์น พลาเนท 
อินฟอร์เมช่ัน ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อีสเทิร์น พลาเนท 
อินฟอร์เมช่ัน ทัวร์

จ้างเหมาบริการรถบัสปรับ
อากาศ เพ่ือพาผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ไปทัศนศึกษารอบเมืองเชียงใหม่
 และไปทานอาหาร

PO2600063100012 10/10/2562

1498 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ เดือน
ตุลาคม 2563

2,000.00            840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

PR2600063100013 1/10/2562

1499 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ REPESEA Winter School 2019

16,000.00         9,522.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศิริวงศ์พาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศิริวงศ์พาณิชย์ วัสดุของท่ีระลึกใช้ในโครงการ PR2600063100019 1/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1500 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันเติมรถจักรยานยน 400.00            290.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง จัดเตรียมส าหรับเติมน้ า
รถจักรยานยนต์พนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063100014 1/10/2562

1501 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00         9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา จัดเตรียมเพ่ือบริการส าหรับ
คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี ของ
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063100017 1/10/2562

1502 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างในการซักผ้าปูท่ีนอน 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

32,100.00       11,981.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการโรงแรมอาคาร
หอพักนิสิต

PR2600063100016 1/10/2562

1503 ขอความเห็นชอบในการจัดซือของท่ีระลึก 1,000.00            360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา เป็นของท่ีระลึกส าหรับผู้บริหาร
ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ
วิทยาลัยนานาชาติ ท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย

PR2600063100023 3/10/2562

1504 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ นค-
8305

3,000.00         2,691.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษารถยนต์ 
ทะเบียน นค - 8305 ให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ

PR2600063100021 8/10/2562

1505 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ ใช้ในโครงการวัน
ปล่อยผี

15,000.00       14,526.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) วัสดุบ้านผีสิง ใช้โครงการวัน
ปล่อยผีเพ่ือใหนิสิตได้ฝึกจัดงาน
สานสัมพันธ์ท้ังบุคคลภยในและ
ภายนอก รวทถึงการแสดงออก
ในเชิงสร้างสรรค์ ประโยชน์ใน
การท างานในอนาคต

PR2600063100035 9/10/2562

หนา้ 152



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1506 ขอความเห็นชอบ ในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการวัน
ปล่อยผี

19,000.00       19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภวัฒน์ ชีวธันย์จีรสิทธ์ิ (เอ็ม-เอส
 โฆษณา)

นายศุภวัฒน์ ชีวธันย์จีรสิทธ์ิ (เอ็ม-เอส
 โฆษณา)

เป็นการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใช้
ในการจัดกิจกรรมตกแต่งสถานท่ี
 โครงการวันปล่อยผี เพ่ือให้นิสิต
ได้ฝึกจัดงานท่ีสานสัมพันธ์ท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร 
รวมถึงแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อนิสิตในการ
เรียนและการท างานในอนาคต

PR2600063100036 10/10/2562

1507 ขอความเห็นชอบในกรจัดหาวัสดุใช้ในโครงการวัน
ปล่อยผี

12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ เป็นการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใช้
ในการจัดกิจกรรมตกแต่งสถานท่ี
 โครงการวันปล่อยผี เพ่ือให้นิสิต
ได้ฝึกจัดงานท่ีสานสัมพันธ์ท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร 
รวมถึงแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อนิสิตในการ
เรียนและการท างานในอนาคต

PR2600063100054 15/10/2562

1508 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการวัน
ปล่อยผี

10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันดี วรรณวัตต์ นางสาววันดี วรรณวัตต์ เป็นการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใช้
ในการจัดกิจกรรมตกแต่งสถานท่ี
 โครงการวันปล่อยผี เพ่ือให้นิสิต
ได้ฝึกจัดงานท่ีสานสัมพันธ์ท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร 
รวมถึงแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อนิสิตในการ
เรียนและการท างานในอนาคต

PR2600063100055 15/10/2562

หนา้ 153



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1509 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการวัน
ปล่อยผี

40,000.00       40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ เป็นการจัดเตรียมเวทีและเคร่ือง
เสียงใช้ในการจัดกิจกรรมตกแต่ง
สถานท่ี โครงการวันปล่อยผี 
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกจัดงานท่ีสาน
สัมพันธ์ท้ังภายในและภายนอก
องค์กร รวมถึงแสดงออกเชิง
สร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นิสิตในการเรียนและการท างาน
ในอนาคต

PR2600063100056 18/10/2562

1510 ขอความเห็นชอบในการจัดเดินปล๊ักไฟเพ่ิมเติมให้
เพียงพอต่อการใช้งาน

19,500.00       19,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ จัดเตรียมส าหรับให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าบริเวณ
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063100062 24/10/2562

1511 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเคร่ืองพิมพ์ 78,859.00       78,859.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค จัดเตรียมหมึกพิมพ์ส าหรับพิมพ์
งานเอกสารในส านักงานและ
ห้องพักคณาจารย์ใช้ในการ
จัดเตรียมเอกสารส าหรับการ
เรียนการสอน

PR2600063100049 25/10/2562

1512 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในส านักงาน วัสดุ
ใช้ในการซ่อมและค่าแรงซ่อมประตู

3,000.00         2,630.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง,บีทูเอส ,
เซ็นทรัลรีเทล ,บัณฑิต

น.ส. นิภาพร แสงสว่าง,บีทูเอส ,
เซ็นทรัลรีเทล ,บัณฑิต

จัดเตรียมส าหรับใช้ในส านักงาน
 และจัดหาเพ่ือเตรียมการ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในส านักงาน

PR2600063100063 29/10/2562

1513 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ใน
การท าขนม คร้ังท่ี 2

1,500.00         1,187.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) โครงการสืบสานความเป็นไทย"
การท าขนมไทย" เพ่ือให้นิสิต
เกิดความรู้และความเข้าใจความ
เป็นไทยจากการท าขนมไทย 
และนิสิตสามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับการประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต

PR2600063100072 31/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1514 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน เดือน 
พ.ย. 62

21,400.00         4,067.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการโรงแรมอาคาร
หอพักนิสิต

PR2600063100075 31/10/2562

1515 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างรถบริการปรับอากาศ 3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล  ฤทธ์ิงาม นายโกมล  ฤทธ์ิงาม เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้
ประสบการณ์จริงจาก
ผู้ปฏิบัติงานในวงการการเงิน
และการลงทุน ผ่านการสัมมนา/
เสวนา และการให้ค าปรึกษา
จากผู้เช่ียวชาญท่ามกลาง
เศรษฐกิจและการลงทุน ในงาน"
Set in The city" จัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ 
สยามพารากอน กรุงเทพฯ

PR2600063100073 31/10/2562

1516 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์เดือน พ.ย.
62

2,000.00            840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

PR2600063100074 31/10/2562

1517 ขอความเห็นชอบในการจัดท าโบร์ชัวร์ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ

13,200.00       13,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ จัดเตรียมส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
นานาชาติให้เป็นท่ีรู้จักของ
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง

PR2600063100069 31/10/2562

1518 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันรถจักรยานยนต์ 
เดือน พ.ย. 62

400.00            290.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง จัดเตรียมส าหรับเติมน้ า
รถจักรยานยนต์พนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063100071 31/10/2562

1519 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ท า
ขนม คร้ังท่ี 1

1,500.00         1,493.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) โครงการสืบสานความเป็นไทย"
การท าขนมไทย" เพ่ือให้นิสิต
เกิดความรู้และความเข้าใจความ
เป็นไทยจากการท าขนมไทย 
และนิสิตสามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับการประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต

PR2600063100070 31/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1520 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ใน
การจัดเตรียมอาหาร

12,000.00         7,762.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการ
ด าเนินงานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ท้ังน้ัยังมีการสอนเชิง
ปฏิบัติในห้องเรียน

PR2600063100065 31/10/2562

1521 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ใน
การจัดเตรียมอาหาร

12,000.00         8,011.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการ
ด าเนินงานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท้ังน้ีจะมีการสอนเชิง
ปฏิบัติในห้องเรียน

PR2600063100064 31/10/2562

1522 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ใน
การจัดเตรียมอาหาร

5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการ
ด าเนินงานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ท้ังน้ัยังมีการสอนเชิง
ปฏิบัติในห้องเรียน

PR2600063100067 31/10/2562

1523 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ใน
การจัดเตรียมอาหาร

3,750.00         3,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการ
ด าเนินงานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ท้ังน้ัยังมีการสอนเชิง
ปฏิบัติในห้องเรียน

PR2600063100068 31/10/2562

1524 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ใน
การจัดเตรียมอาหาร

5,000.00         3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการ
ด าเนินงานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ท้ังน้ัยังมีการสอนเชิง
ปฏิบัติในห้องเรียน

PR2600063100066 31/10/2562

1525 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารต ารา เพ่ือประกอบการสอน
วิชานโยบายสาธารณะ จ านวน 21 เล่ม

4,830.00 4,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส     ราคา
เสนอ 4,830 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส     ราคา
จ้าง 4,830 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500063100023 18/10/2562

1526 จ้างถ่ายเอกสารต ารา เพ่ือประกอบการสอนวิชา
นโยบายสาธารณะ จ านวน20เล่ม

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส     ราคา
เสนอ 2,000 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส     ราคา
จ้าง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500063100026 18/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1527 ขออนุมัติซ้ือหนังสือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัญฑิต ประจ าปี2562 จ านวน 8 เล่ม

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ราคาเสนอ  1,800 บาท

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ราคาซ้ือ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500063100027 21/10/2562

1528 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือใช้ในการมอบให้กับ
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
 ประจ าปีการศึกษา 2561

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063100001 1/10/2019

1529 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ขนาด 3x13 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด ราคา PR0206063100011 1/10/2562

1530 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลัยดอกไม้สด 20 พวง ดอก
กุหลาบสีแดง 250 ดอก

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206063100015 2/10/2562

1531 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก จ านวน 5 ช้ิน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง โครงการร้านค้าสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการร้านค้าสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคา PR0206063100012 2/10/2562

1532 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเส้ือผ้าประกอบการแสดง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตต์ิธัญญา สงสกุล นายกิตต์ิธัญญา สงสกุล ราคา PR0206063100014 2/10/2562

1533 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าระบบเสียงการแสดง (Clip 
mic) จ านวน 1 งาน

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์ เจิมจรุง นายจิรโรจน์ เจิมจรุง ราคา PR0206063100013 2/10/2562

1534 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน 1 พวง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206063100027 3/10/2562

1535 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลัยดอกไม้สด 9 พวง ดอกไม้
โต๊ะหมู่บูชา 1 งาน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya FLORIST Kalaya FLORIST ราคา PR0206063100024 3/10/2562

1536 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองไทยธรรม จ านวน 9 ชุด 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ราคา PR0206063100023 3/10/2562

1537 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206063100026 3/10/2562

1538 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซักรีด 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรัน & พันซ์ ร้านรัน & พันซ์

ราคา PR0206063100025 3/10/2562

1539 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบส่ง
เอกสาร และเลขท่ีหนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เครือข่าย Online

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิช่ันเน็ต จ ากัด บริษัท วิช่ันเน็ต จ ากัด ราคา PO0206063100010 7/10/2562

1540 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณรูปป้ัน 
ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บัวศรี จ านวน 1 งาน

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206063100037 6/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1541 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสต๊ิกเกอร์โฟมบอร์ดขนาด 
120x140 ซม. มีโครงต้ัง พร้อมติดต้ัง จ านวน 6 ป้าย

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคา PR0206063100038 6/10/2562

1542 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาให้บริการดูแลผู้ขอใช้ห้อง
ประชุมในการจัดเล้ียงอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม หรือ
อาหารกลางวัน/เย็น ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง
เดือนกันยายน 2563

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงค์  สังข์ทอง นางสาวอนงค์  สังข์ทอง ราคา PO0206063100009 7/10/2562

1543 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง Aksorn Rayong.The Vitality 
Collection

Aksorn Rayong.The Vitality 
Collection

ราคา PR0206063100077 8/10/2562

1544 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ
คระดับระดับสูง จ านวน 1 เคร่ือง และเช่าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง

87,600.00 87,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PO0206063100038 13/10/2562

1545 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผลระดับสูง จ านวน 1 เคร่ือง

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PO0206063100039 13/10/2562

1546 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206063100190 17/10/2562

1547 ค่าวัสดุประกอบโครงการวิทย์-ศิลป์ เกมส์ 1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินพานิช ร้านสินพานิช มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100002 4/10/2562

1548 จัดซ้ือข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เน่ือง
ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันท่ี 9 ต.ค. 62 ณ 
บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด (ค่ายตากสิน)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านิมินิมาร์ท ร้านป้านิมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100003 8/10/2562

1549 ค่าวัสดุประกอบโครงการท าก าไลเงินระดับเบ้ืองต้น 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จรรยาพร คงกระพันธ์ น.ส.จรรยาพร คงกระพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100035 10/10/2562

1550 ค่าวัสดุส าหรับใช้ในการจัดโครงการ Burapha Chan 
Games

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.โอ สปอร์ต ร้าน พี.โอ สปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100034 10/10/2562

1551 วัสดุประกอบโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาในมหาวิทยาลัย

13,325.00 13,325.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.โอ สปอร์ต ร้าน พี.โอ สปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100038 10/10/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

1552 ซ้ือสังฆทาน ส าหรับใช้ในโครงการท าบุญหอพักนิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2562

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าอ้อย สังฆภัณฑ์ ร้านป้าอ้อย สังฆภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100010 16/10/2562

1553 ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เน่ืองในงานรัฐพิธี
บ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึก เน่ืองใน ''วันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว''

1,000.00 1,000.00 ตกลงราคา ร้านป้านิมินิมาร์ท ร้านป้านิมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100018 22/10/2562

1554 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด ส าหรับใช้ในการเข้า
ร่วมงานพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเน่ืองในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี รักษาผล นางปราณี รักษาผล มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100019 22/10/2562

1555 ค่าวัสดุประกอบโครงการวิทย์-ศิลป์สักการะ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าอ้อย สังฆภัณฑ์ ร้านป้าอ้อย สังฆภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100036 24/10/2562

1556 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด (วันท่ี 23 ต.ค. 62) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี รักษาผล นางปราณี รักษาผล มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100030 28/10/2562

1557 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบญจรงค์โถช้ัน 4 น้ิว ลายลูกข้ัน 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา PR0206063100010 1/10/2562

1558 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ ราคา PR0206063100231 24/10/2562

1559 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206063100083 8/10/2562
1560 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง ส ารวมแอร์ ส ารวมแอร์ ราคา PR0206063100085 8/10/2562
1561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่านเอเนลูป AAA (แพ็ค 2 ก้อน) 

จ านวน 9 แพ็ค
3,240.01 3,240.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206063100137 13/10/2562

1562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี และ
แฟ้มกรอบไม้ใส่ใบประกาศ

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา เช้ือฮ้อ นางสาววรรณา เช้ือฮ้อ ราคา PR0206063100263 28/10/2562

1563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 23,900 แผ่น 8,365.00 8,365.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคา PR0206063100086 8/10/2562
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