
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเครืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
เคร่ือง

69,600.00 69,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206063110005 5/11/2019

2 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย จ้างเหมาตกแต่งบูธแสดง
ผลงาน และจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีโดยรอบงาน

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110119 14/11/2019

3 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแจกันเซรามิคส์+ผ้าพันคอ พร้อม
กล่อง และกระบอกน  าเซรามิคส์

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครเดช  คล่องบัญชี นายอัครเดช  คล่องบัญชี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110120 14/11/2019

4 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่า TV LED 43'' จ านวน 10 ชุด 
และค่าเช่าไมค์ห้องประชุม + Controler (ชุดควบคุม) 
จ านวน 16 ชุด

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ทรัพย์บุญ นายอรรถพล ทรัพย์บุญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110118 14/11/2019

5 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 8 พอร์ต 
และสายสัญญาณ

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110151 15/11/2019

6 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตลับผงหมึก HP CE505A/05A 
จ านวน 2 กล่อง

6,920.00 6,920.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110149 15/11/2019

7 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการ 16,799.00 16,799.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110152 15/11/2019

8 ขออนุมัติเบิกเงินจ้างปูพรมและตกแต่งผ้าม่านตกแต่ง
ภูมิทัศน์หน้าห้องประชุม หน้าเวที

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฐมพงศ์  พิมพา นายปฐมพงศ์  พิมพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110172 18/11/2019

9 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายรูปพร้อมอัดขยายขนาด 8x12 
นิ ว

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ไทยสยามดิจิตอล หนองมน ไทยสยามดิจิตอล หนองมน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110195 20/11/2019

10 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าแฟ้มส าหรับใส่รูปถ่าย จ านวน
 100 เล่ม

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนการพิมพ์ ร้านบางแสนการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110196 20/11/2019

11 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองดิจิตอล จ านวน 3 เคร่ือง 10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110208 21/11/2019

12 ขออนุมัติจัดจ้างท าผังโครงสร้าง บอร์ดรูปภาพผู้บริหาร 
หัวหน้างาน และบุคลากรของกองกิจการนิสิต

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. คีรีแสนดี จ ากัด (ส านักงานใหญ่) บ. คีรีแสนดี จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100271 1/11/2019

13 จัดซื อกระเช้าและมอบเป็นของระลึกให้แก่ผู้มอบ
ทุนการศึกษา ทุนพลเอก ดร.วันชัย เรืองตระกูล และ
คณะ วันท่ี 1 พ.ย. 62

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ณิชชา  หอมสมบัติ/ไทยสยามดิจิตอล
 หนองมน/เซเว่นเซ้นท์ เบเกอร่ีมาร์ท

ณิชชา  หอมสมบัติ/ไทยสยามดิจิตอล
 หนองมน/เซเว่นเซ้นท์ เบเกอร่ีมาร์ท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100254 1/11/2019

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

หนา้ 1



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

14 ขออนุมัติซ่อมไมโครโฟนไร้สาย เน่ืองจากหัวไมโครโฟน
ช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ หมายเลขครุภัณฑ์ 
600601801000172 ใช้ประจ าอยู่ห้องสัมมนา 213

1,177.00 1,177.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110026 4/11/2019

15 ขออนุมัติเบิกเงินโครงการสานสัมพันธ์ชาว วก. ปี
การศึกษา 2562 วันท่ี 24 ต.ค. 2562 (คณะวิทยาการฯ)
 กรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธ์ุ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรสหนันท์  ต่อพงษ์พันธ์ุ นายกรสหนันท์  ต่อพงษ์พันธ์ุ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0202063110015 9/11/2019

16 ขออนุมัติจัดซื อประตูน  าทองเหลือง จ านวน 2 ตัว ในบ่อ
เก็บน  าหอพักกองกิจ 2 (หอ 15)

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110093 12/11/2019

17 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมท่อส้วมตัน ห้องน  าชายชั น 1 
ภายในอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง โหน่ง เจริญก่อสร้าง โหน่ง เจริญก่อสร้าง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110168 18/11/2019

18 ขออนุมัติซ่อมบ ารุงจักรยานยนต์ ของกองกิจการนิสิตท่ี
เส่ือมสภาพตามรอบระยะเวลา หมายเลขทะเบียนรถ 
288 ชลุบรี หมายเลขครุภัณฑ์ 5203003010008

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน ร้านน้อยบางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110173 19/11/2019

19 ขออนุมัติจ้างติดตั งชัดโครกภายในห้องน  าชาย ชั น 1 
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต เน่ืองจากชักโครกเดิมช ารุด
เสียหายจากการซ่อมท่อน  าทิ งตัน ไม่สามารถใช้งานได้

14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110178 19/11/2019

20 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุโครงการ จ านวน 1 งาน เพ่ือใช้ใน
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 21-21 
ธันวาคม พ.ศ. 2562

4,651.97 4,651.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110198 21/11/2019

21 ขออนุมัติจัดท าป้ายวันท่ีและเดือน เพ่ือเปล่ียน
ระยะเวลาการรับบริจาคโลหิต ของกองกิจการนิสิต

1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110204 22/11/2019

22 ขออนุมัติจัดซื อเทปผ้ากาวสองหน้า ส าหรับจัดติดป้าย
วันท่ีและเดือน ระยะเวลาการรับบริจาคโลหิตของป้าย
ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต

405.00 405.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110203 22/11/2019

23 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ท างานศิลปะ ส าหรับ
โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ (ครั งท่ี 1) ในวันท่ี 
19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

335.00 335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110206 22/11/2019

หนา้ 2



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

24 ขออนุมัติจัดท าป้าย เพ่ือใช้ส าหรับโครงการส่งเสริมสุข
ภาวะทางจิตใจ (ครั งท่ี 1) ในวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 
2562

3,205.00 3,205.00 เฉพาะเจาะจง SP PRINT/ บ.คีรีแลนด์ จ ากัด/ ร้าน 
พี.พี.ไซน์เมกเกอร์ โดยนายคุณากร 
ชนะพลชัย

SP PRINT/ บ.คีรีแลนด์ จ ากัด/ ร้าน 
พี.พี.ไซน์เมกเกอร์ โดยนายคุณากร 
ชนะพลชัย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110207 22/11/2019

25 ขออนุมัติซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 21 รายการ เพ่ือใช้
ในห้องส านักงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา

8,788.17 8,788.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110265 29/11/2019

26 ขออนุมัติจ้างท าปกรายงานการประเมินตนเองตามเกณ
ฑื EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 55 ปก

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง SP PRINT SP PRINT มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063100173 1/11/2019

27 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 
1 คัน วันท่ี 7 พ.ย. 62 และจ้างเหมายานพาหนะรถตู้
ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน วันท่ี 8 พ.ย. 62

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063100256 1/11/2019

28 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ของโครงการ ''
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย '' 
ประจ าปีการศึกษา 2561 วันท่ี 6-8 พ.ย. 62

8,220.00 8,220.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063100257 1/11/2019

29 ขออนุมัติจัดซื อของท่ีระลึก เพ่ือมอบให้คณะกรรมการท่ี
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และบุคคลภายใน ท าหน้าท่ี
เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 ท่าน 
โครงการ ''การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย'' ระหว่างวันท่ี 6-8 พ.ย. 62

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์ โตศิริ นายอนุสรณ์ โตศิริ มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063100261 1/11/2019

30 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในโครงการ ''การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย '' 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันท่ี 6-8 พ.ย. 62

5,072.98 5,072.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063100259 1/11/2019

31 ขออนุมัติจัดซื อของท่ีระลึก เพ่ือมอบให้ ผศ.ดร.เชิญโชค 
 ศรขวัญ ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง Outcome Based Education วันท่ี 
20 พ.ย. 62

370.00 370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110009 4/11/2019

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

32 ขออนุมัติขอจัดจ้างท าตรายางเพ่ือใช้ประทับตราเอกสาร
งานต่างๆ ของภายในกองบริการการศึกษา จ านวน 8 
รายการ

550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110021 4/11/2019

33 ขออนุมัติจ้างท าป้ายเพ่ือน าเสนอผลงานและ
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนา ''การศึกษาแบบองค์
รวม(Holistic Study) ตามบริบทการศึกษาภูมิภาค
ตะวันออก'' เครือข่ายภาคตะวันออก ระหว่างวันท่ี 
21-22 พ.ย. 62

5,460.00 5,460.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110048 6/11/2019

34 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 9 คัน 
เพ่ือรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ “การศึกษาแบบองค์รวม 
(Holistics Study)” ตามบริบทการศึกษาภาคตะวันออก
 ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110058 7/11/2019

35 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือรับ-ส่ง
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือไปประชุมท่ีโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110062 7/11/2019

36 ขออนุมัติจัดซื อเต้าไฟห้อง 710 (ห้องผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ) เน่ืองจากช ารุด

345.00 345.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ์ อีเลคทริค กฤษณ์ อีเลคทริค มีคุณภาพและอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110109 13/11/2019

37 ขอความเห็นชอบเสนอซื อเบญจรงค์โถชั น 4 นิ ว 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110027 4/11/2019

38 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม
และเข้าปกเอกสาร

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110074 8/11/2019
39 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าย

เอกสารพร้อมเย็บเล่มและเข้าปกเอกสาร
5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ
PR0206063110194 20/11/2019

40 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์
เอกสารสีและจัดท าเล่มเอกสาร

2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110199 21/11/2019

41 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม
และเข้าปกเอกสาร

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110228 25/11/2019

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

42 ขออนุมัติจัดซื อปากกา และกระดาษชาร์ทเทาขาว 
ส าหรับให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ทักษะและสมรรถนะของ
เครือข่ายพัฒนางานด้วนบุคลากร วันท่ี 21-23 พ.ย. 62

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ บ้านจิปาถะ มีคุณาภพอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110167 18/11/2019

43 ขออนุมัติจัดซื อเฟรมไม้ขึงผ้าแคนวาส จ านวน 30 แผ่น 
เพ่ือใช้ในโครงการ พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
ของเครือข่ายพัฒนางานด้านบุคลากร เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในองค์กร ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 
2563 วันท่ี 21-23 พ.ย. 62

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครเดช  สติปัฏฐาน นายอัครเดช  สติปัฏฐาน มีคุณาภพอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110188 20/11/2019

44 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 5,500.00        5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063100206 1/11/2019

45 ขอซื อวัสดุส าหรับบ ารุงรักษายานพาหนะ ส าหรับ
บ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถสวัสดิการ

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063110003 1/11/2019

46 ขอจ้างซ่อมป๊ัมโรงสูบน  า1 เน่ืองจากมอเตอร์ป๊ัมน  าไหม้ 18,550.00 18,550.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PO0206063110001 1/11/2019

47 ขอซื อยางมะตอยส าเร็จรูป ส าหรับซ่อมแซมถนนภายใน
มหาวิทยาลัยท่ีช ารุด เป็นหลุม บ่อ

8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท โอมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

ราคา PR0206063110001 1/11/2019

48 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ ณ ห้องชุมสายท่ีหอสมุดและ
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องคอนโทรล อาคารหอประชุม
ธ ารงฯ

6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด ราคา PR0206063110013 2/11/2019

49 ขอซื อหมึกพิมพ์และแผ่นซีดีส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของส านักงานกองอาคารสถานท่ีและผู้บริหาร

7,120.00 7,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206063110018 2/11/2019

50 ขอซ่อมรถสวัสดิการเบอร์16 เน่ืองจากเปล่ียนถ่าย
น  ามันเคร่ือง เช็คระบบเบรกทั งระบบ เปล่ียนไฟข้างซุ้ม
ล้อและหลังคา

6,976.40 6,976.40 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206063110017 2/11/2019

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

51 ขอซ่อมรถสวัสดิการเบอร์5(52030010100031)เปล่ียน
สายพานแบตเตอร่ีเปล่ียนสวิทย์ไฟทั งชุด รถสวัสดิการ
เบอร์7(5303010010001)เปล่ียนขั วแบตเตอร่ี รถ
สวัสดิการเบอร์8(5303010010002)เปล่ียนแบตเตอร่ี
เช็คระบบไฟและเปล่ียนฝาปิดดุมล้อหน้า รถสวัสดิการ
เบอร์10(550301001000001)เปล่ียนสายพานเคร่ือง

23,382.71 23,382.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206063110004 2/11/2019

52 ขอจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา ราคา PR0206063110016 2/11/2019

53 ขอจ้างท าตรายางเพ่ือใช้ในส านักงานกองอาคารสถานท่ี 
ชั น6 ส านักงานอธิการบดี

670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสนสุข กราฟฟิค ร้าน แสนสุข กราฟฟิค ราคา PR0206063110015 2/11/2019

54 ขอซ่อมป๊ัมน  า(560401001000026) ของระบบประปา
โรงงานช่าง เน่ืองจากมอเตอร์ไหม้

6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206063110059 6/11/2019

55 ขอซื อกุญแจล็อคประตูห้องโรงงานช่าง เพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด

279.00 279.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063110060 7/11/2019

56 ขอซื อเชือกมะนิลา ขนาด20มิล ส าหรับใช้ในงานบริหาร
อาคารสถานท่ีและรักษาความปลอดภัย

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063110061 7/11/2019

57 ขอซื อลูกลอยไฟฟ้าส าหรับซ่อมแซมตัวตัดน  าอัตโนมัติ
ของแท้งค์ส ารองน  า ส านักงานอธิการบดี

235.40 235.40 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063110071 8/11/2019

58 ขอจ้างซ่อมรถสวัสดิการเบอร์7เน่ืองจากเปล่ียนถ่าย
น  ามันเคร่ือง ผ้าเบรก และไฟเลี ยวข้างขวา

13,075.40 13,075.40 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PO0206063110010 8/11/2019

59 ขอซื อวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับให้บริการแก่ผู้เข้าพัก
อาศัยอาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะฯ ชั น14 และเรือน
พักรับรอง

4,118.00 4,118.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท โอมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

ราคา PR0206063110085 11/11/2019

60 ขอจ้างซ่อมแซมลิฟท์ ตัวท่ี2 
(590101801000011)ส านักงานอธิการบดี

44,726.00 44,726.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน 
จ ากัด

บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน 
จ ากัด

ราคา PR0206063110091 11/11/2019

61 ขอซื อไมโลเพ่ือให้บริการแก่ผู้เข้าพักอาศัย อาคารชุดพัก
อาศัย ดร.เสนาะฯ ชั น14 และเรือนพักรับรอง

380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย ราคา PR0206063110087 11/11/2019

62 ขอซื อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ เพ่ือประดับ
ภายในอาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี

18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง กรีนอาร์ต กรีนอาร์ต ราคา PR0206063110080 11/11/2019

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

63 ขอซ่อมแซมรถทะเบียน 40-0698 ชลบุรี
(5203009010004) เน่ืองจากเปล่ียนถ่ายน  ามัน
เคร่ืองยนต์ เคร่ืองแอร์ เช็คระบบคลัทซ์ และระบบเบรก

14,491.01 14,491.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206063110012 13/11/2019

64 ขอซ่อมแซมรถอีแต๋นเบอร์3(5203011010001)
เน่ืองจากเปล่ียนแบตเตอร่ี ไดร์ชาร์ท โช้คหน้าด้านขวา 
คันส่งกลาง และถ่ายน  ามันเคร่ือง

7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206063110113 13/11/2019

65 ขอซื อลูกบิดประตูส าหรับเปล่ียนห้อง205อาคาร ดร.
เสนาะฯ ชั น14

749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063110132 14/11/2019

66 ขอล้างเคร่ืองปรับอากาศ
(560101401000074)(580101401000196) อาคาร 
๕๐ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร  จินดา
ประดิษฐ์)

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด ราคา PR0206063110133 14/11/2019

67 ขอจ้างซ่อมรถทะเบียน40-0964 ชบ เน่ืองจากไฟถอย
หลังไม่ติดและซ่อมเบาะน่ังคนขับ

5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206063110143 15/11/2019

68 ขอซื ออุปกรณ์ส าหรับซ่อมประตูน  าของมิเตอร์ประปา
บริเวณอาคารเรือนพักรับรองA B

304.95 304.95 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063110174 18/11/2019

69 ขอจ้างรถเจซีบี เพ่ือขุดดินซ่อมท่อเมนประปาบริเวณ
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักด์ิ  โฉมจังหวัด นายวีระศักด์ิ  โฉมจังหวัด ราคา PR0206063110162 18/11/2019

70 ขอซื อสายไฟ VCT 2*1.5 SQ.mm. เพ่ือใช้ในโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพน  าในสระน  าสวนนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คุณาวงศ์เดช นายธนิต คุณาวงศ์เดช ราคา PR0206063110240 26/11/2019

71 ขอซื อไดโว่ ขนาด 2 นิ ว เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรุง
คุณภาพน  าในสระน  าสวนนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063110242 26/11/2019

72 ขอซื อน  ายาเชื อเพลิงและน  ามันแก๊ส เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมโครงการอบรมดับเพลิงเบื องต้นและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเสรี เกิดเทอง นายเสรี เกิดเทอง ราคา PR0206063110281 30/11/2019

73 ขอจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
โครงการอบรมดับเพลิงเบื องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา ราคา PR0206063110280 30/11/2019

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

74 จอโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 40 นิ ว ภายในห้องพัก
อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมจ านวน 2 เคร่ืองๆละ 
12,000 บาท

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ติ ง 
จ ากัด

บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ติ ง 
จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110020 1/11/2562

75 จ้างเหมาซักผ้าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110047 1/11/2562

76 เช่าเคร่ืองเสียงงานบันเทิง เพ่ือใช้ในงานแต่งงานคุณผ้า
แพร

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110005 4/11/2562

77 จ้างซ่อมฝ้าเพดานและอ่างน  า อาคารศูนย์ปฏิบัติการ
โรงแรมฯ

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกร  ตะดอน นายอนุกร  ตะดอน ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110004 5/11/2562

78 ซื อน  าด่ืม น  าแข็ง ส าหรับงานจัดเลี ยงอาหารกลางวันของ
งานประชุมสัมมนาฯ วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

110.00 110.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110001 5/11/2562

79 จัดซื อวัตถุดิบส าเร็จรูป และวัตถุดิบอ่ืนๆ ส าหรับ
ประกอบอาหารและของเบรค เพ่ือให้บริการลูกค้า

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110003 5/11/2562

80 จัดซื ออาหารสดอาหารแห้ง เพ่ือประกอบอาหารจัด
เลี ยงประชุมสัมมนาฯ ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

1,282.00 1,282.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110002 5/11/2562

81 จ้างซ่อมป๊ัมน  า (ป๊ัมตัวท่ี 2)  ภายในศูนย์ปฎิบัติการ
โรงแรม

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110028 9/11/2562

82 จ้างเหมาชุดเคร่ืองเสียงงานบันเทิงส าหรับงานแต่งงาน
คุณดาวิกา ขันติยะ

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110036 9/11/2562

83 จ้างเหมาชุดเคร่ืองเสียงงานบันเทิงส าหรับงานแต่งงาน
คุณคมสันต์

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110018 9/11/2562

84 จ้างเหมาบริการเคร่ืองเสียงงานบันเทิง เพ่ือใช้ในงาน
แต่งงานคุณภูษิต

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110042 10/11/2562

85 จัดซื ออาหารสด อาหารแห้ง ส าหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันท่ี  16-30พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

44,681.50 44,681.50 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110017 13/11/2562

86 จัดจ้างท าอาหารกลางวันและเย็น  ส าหรับงานจัดเลี ยง
ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110014 13/11/2562

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

87 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน  ส าหรับงานจัดเลี ยงภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน่ังเล้ากินเหลา จ ากัด ร้านน่ังเล้ากินเหลา จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110015 13/11/2562

88 ซื อน  าแข็ง , ขนมเบรค , น  าด่ืม เพ่ือจัดเลี ยงเบรค งาน
ประชุมสัมมนาฯของงานสัมมนากองบริการ

16,160.00 16,160.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110013 13/11/2562

89 ซื อน  าด่ืม น  าแข็ง น  าถัง นม ขนมปัง แฮม ไส้กรอก ไข่ 
ส าหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันท่ี 15-30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

20,975.00 20,975.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110016 13/11/2562

90 จ้างเหมาชุดเคร่ืองเสียงงานบันเทิงส าหรับงานบายเนียร์
คุณภูมิ

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110041 17/11/2562

91 จัดซื ออาหารสด อาหารแห้ง ส าหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันท่ี  1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

49,146.50 49,146.50 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110033 25/11/2562

92 จัดซื อส าหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน ในวันท่ี 
1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

30,975.00 30,975.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110034 25/11/2562

93 จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณรอบๆศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกร  ตะดอน นายอนุกร  ตะดอน ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110038 26/11/2562

94 จ้างซ่อมตู้แช่สแตนเลส 4 ประตู ของห้องครัวศูนย์
ภายในศูนย์ปฎิบัติการโรงแรม

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110039 26/11/2562

95  ซื อแก๊สหุงต้ม เพ่ือใช้ส าหรับประกอบอาหารเช้า 
อาหารพนักงาน  และอาหารจัดเลี ยง

1,585.00 1,585.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส ร้านบางแสนแก๊ส ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110040 26/11/2562

96 ซื อขนมเบรค ของกองกลางส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

 ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110043 28/11/2562

97 ค่าจ้างเหมาท าอาหารงานจัดเลี ยงงานประชุมสัมมนาฯ 
ภายในวันท่ี  4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกินเหลาน่ังเล่า จ ากัด ร้านกินเหลาน่ังเล่า จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110046 30/11/2562

98 ขอซื อน  าด่ืม น  าแข็ง ขนมเบรค ใช้ในจัดเลี ยง ภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

3,160.00 3,160.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063110048 30/11/2562

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

99 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถกระบะ 
หมายเลขทะเบียน กค 3602 สระแก้ว หมายเลข
ครุภัณฑ์ 5403002010002

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาประดับยนต์ ร้านวัฒนาประดับยนต์ บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209063110001 1/11/2019

100 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลข
ทะเบียน 3484 สระแก้ว

19,002.67 19,002.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209063110004 1/11/2019

101 ขออนุมัติซื อและเบิกเงินค่าแบตเตอร์ร่ี ส าหรับซ่อมแซม
รถตู้ หมายเลขทะเบียน 1833 สระแก้ว

4,258.60 4,258.60 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาได้
มาตราฐาน

PR0209063110003 1/11/2019

102 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถหกล้อ 
หมายเลขทะเบียน 40-0511 ชลบุรี

13,780.00 13,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วประกายศิลป์ ร้านแก้วประกายศิลป์ บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209063110002 1/11/2019

103 ขออนุมัติเบิกค่าประกันภัยรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
นข 3426 สระแก้ว

39,952.73 39,952.73 เฉพาะเจาะจง บ.สหมงคลประกันภัยจ ากัด บ.สหมงคลประกันภัยจ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาได้
มาตราฐาน

PR0209063110006 4/11/2019

104 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

10,817.19 10,817.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209063110008 5/11/2019

105 ขออนุมัติซื อและเบิกเงินค่าน  าด่ืมถัง จ านวน 9 ถัง 144.00 144.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ  โพธ์ิศรี นายสมชาติ  โพธ์ิศรี สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาได้
มาตราฐาน

PR0209063110009 5/11/2019

106 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในวันท่ี 28 
ตุลาคม พ.ศ. 2562

3,947.21 3,947.21 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร) บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209063110022 12/11/2019

107 ขออนุมัติซื อและเบิกเงินค่าวีสดุงานภาคสนาม 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน P.T.ออยล์ ร้าน P.T.ออยล์ สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาได้
มาตราฐาน

PR0209063110025 14/11/2019

108 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างปะยางรถไถ 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมการยาง ร้านแหลมการยาง บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209063110029 20/11/2019

109 ขออนุมัติซื อและเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร 
อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
5401018010001

5,275.10 5,275.10 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาได้
มาตราฐาน

PR0209063110027 20/11/2019

110 ขออนุมัติวื อและเบิกเงินค่าวัสดุงานภาคสนาม - ใบมีด
ตัดหญ้า

710.00 710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธวัชชัยการช่าง ร้านธวัชชัยการช่าง สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาได้
มาตราฐาน

PR0209063110028 20/11/2019

111 ขออนุมัติซื อและเบิกเงินเคร่ืองด่ืมและวัสดุรับรองแขก 
ของกองบริหาวิทยาเขตสระแก้ว

1,654.00 1,654.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาได้
มาตราฐาน

PR0209063110030 21/11/2019

112 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 3426 สระแก้ว

8,610.29 8,610.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209063110034 26/11/2019

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

113 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการถตู้ จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ไปยังโรงเรียน
ทัพพระยา จังหวัดสระแก้ว

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สองขุนทด นางกุหลาบ สองขุนทด บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209063110035 26/11/2019

114 ขออนุมัติซื อและเบิกเงินค่ายางรถบัสปรับอากาศ 
หมายเลขทะเบียน 40-0520 จ านวน 6 เส้น

79,800.00 79,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาวการยาง ร้านยาวการยาง สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาได้
มาตราฐาน

PR0209063110036 26/11/2019

115 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างปะยางรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน นข 3484 สระแก้ว

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยศิริพร ร้านโชคชัยศิริพร บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR0209063110038 29/11/2019

116 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกส าหรับเย่ียมเยียน
หน่วยงานในเครือข่าย USB บรรจุในกรอปไม้พร้อม
พิมพ์โลโก้มหาวิทยาลัย จ านวน 11 ชิ น

3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา PR0206063100138 1/11/2019

117 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206063110032 4/11/2019

118 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเร่ืองพิมพ์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206063110064 7/11/2019

119 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 
จ านวน 80 เล่ม

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลีพร สุขสุวรรณพร นางสาวอัญชลีพร สุขสุวรรณพร ราคา PR0206063110068 8/11/2019

120 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโล่รางวัล จ านวน 19 ชิ น 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง
นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ

ราคา PR0206063110070 8/11/2019

121 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 7,905.16 7,905.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด ราคา PR0206063110067 8/11/2019

122 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206063100201 8/11/2019

123 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206063110108 13/11/2019

124 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างคนขนย้ายและจัดสถานท่ี  4 คน
  จ านวน 2 วัน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสา ผิวผ่อง นางสาววันวิสา ผิวผ่อง ราคา PR0206063110111 13/11/2019

125 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ ม.
บูรพา-สมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย จังหวัด
กรุงเทพฯ ในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 และในวันท่ี 
23 พฤศจิกายน 2562

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206063110112 13/11/2019

126 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์ไวนิล ขนาด 400x200 
เซนติเมตร จ านวน 1 ป้าย

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป๊อปอาร์ต ร้านป๊อปอาร์ต ราคา PR0206063110107 13/11/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

127 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก กระเช้าผลไม้พรีเม่ียม 
จ านวน 5 กระเช้า

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ชลบุรี ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ชลบุรี ราคา PR0206063110160 18/11/2019

128 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข็ม ส าลีก่อน 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จ ากัด

บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จ ากัด

ราคา PR0206063110161 18/11/2019

129 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเต๊นท์ใหญ่ 2 หลัง และเต๊นท์เล็ก
 2 หลัง

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทม โมรา นายทม โมรา ราคา PR0206063110163 18/11/2019

130 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ราคา PR0206063110165 18/11/2019

131 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206063110269 29/11/2019

132 จัดซื อวัสดุ จ านวน 10 ชนิด 8,900.00        8,900.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คุณาวงศ์เดช นายธนิต คุณาวงศ์เดช เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110005 8/11/2562

133 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพัก
เทา-ทอง 1

2,436.00        2,436.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110006 8/11/2562

134 จ้างซ่อมจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ห้อง A232 หอพักเทา-
ทอง 3

3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110007 8/11/2562

135 จ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร หอพักเทา-ทอง 2 4,760.00        4,760.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110004 8/11/2562

136 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารหอพักเทา-ทอง 3 
อาคาร B ชั น 2

27,500.00      27,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018 เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110012 12/11/2562

137 จัดซื อวัสดุ จ านวน 2 ชนิด 49,500.00      49,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110009 12/11/2562

138 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 4,404.00        4,404.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110008 12/11/2562

139 จัดซื อวัสดุ จ านวน 4 ชนิด 4,870.00        4,870.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คุณาวงศ์เดช นายธนิต คุณาวงศ์เดช เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110010 12/11/2562

140 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10 ชนิด 7,152.95        7,152.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จ ากัด บริษัท โกมาท จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110011 12/11/2562

141 เช่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี โครงการหอพักเทา-ทอง 
ตั งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

14,400.00      14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PO0218063110001 19/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

142 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 7,503.00        7,503.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110025 22/11/2562

143 จ้างสูบส่ิงปฏิกูล 99,000.00      99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี ทะวงค์ดี นายบุญมี ทะวงค์ดี เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110022 22/11/2562

144 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4 5,992.00        5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110027 22/11/2562

145 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 2,251.00        2,251.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110024 22/11/2562

146 ซื อวัสดุ จ านวน 1 ชนิด 6,000.00        6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คุณาวงศ์เดช นายธนิต คุณาวงศ์เดช เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110023 22/11/2562

147 จ้างเหมาซ่อมแซมป๊ัมน  าหอพักเทา-ทอง 2 อาคาร A 26,700.00      26,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110028 22/11/2562

148 จัดซื อวัสดุ จ านวน 4 ชนิด 24,500.00      24,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110030 27/11/2562

149 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์หมึกพ่นสีมันติฟังส์ช่ัน HP Officejet
 7500A

4,200.00        4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110034 27/11/2562

150 จ้างติดตั งประตูเชอร์วิสใต้อาคารหอพักเทา-ทอง 30,000.00      30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจรรยา บุญเม่น นางจรรยา บุญเม่น เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110033 27/11/2562

151 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพัก
เทา-ทอง 4

1,066.00        1,066.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110032 27/11/2562

152 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพัก
เทา-ทอง 3

1,709.00        1,709.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และราคากลาง

PR0218063110031 27/11/2562

153 ขออนุมัติจัดซื อเคร่ืองสแกนเนอร์ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

80,400.00 80,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ น                      ราคา
เสนอ 80,400 บาท

วินเทค พริ น                        
ราคาซื อ 80,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300063110001 4/11/2562

154 ขออนุมัติจัดซื อรถเข็นของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 5,670.00 5,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน)                            ราคา
เสนอ 5,670 บาท

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน)                            
ราคาซื อ 5,670 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063110002 4/11/2562

155 ขออนุมัติจ้างงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
สหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทียนสวัสด์ิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
                                 ราคา
เสนอ 57,780 บาท

บริษัท เทียนสวัสด์ิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
                                 ราคาจ้าง
 57,780 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300063110002 7/11/2562

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

156 ขออนุมัติจัดซื อของท่ีระลึก (โครงการเสริม
ประสบการณ์การท าวิจัย ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันท่ี 
13-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา  
ราคาเสนอ 480 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคาซื อ 480 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063110019 8/11/2562

157 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (โครงการเสริม
ประสบการณ์การท าวิจัย นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
ระหว่างวันท่ี 13-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณาทรัพย์เจริญ      แทร
เวล จ ากัด                      ราคา
เสนอ 54,000 บาท

บริษัท วรรณาทรัพย์เจริญ      แทร
เวล จ ากัด                      ราคาจ้าง
 54,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300063110004 8/11/2562

158 ขออนุมัติจ้างงานบ ารุงรักษาและทดสอบระบบสูบจ่าย
น  าดับเพลิง (Fire Protection System) และงาน
บ ารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm 
System)

87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมืองไฟฟ้า อมตะนคร
วิศวกรรม จ ากัด                 ราคา
เสนอ 87,740 บาท

บริษัท เมืองไฟฟ้า อมตะนคร
วิศวกรรม จ ากัด                 ราคา
จ้าง 87,740 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300063110003 8/11/2562

159 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั ง ขนาด 
125 เซนติเมตร x 250 เซนติเมตร โครงการสัมมนา
วิชาการภาควิชารัฐศาสตร์  ณ อาคารสหศึกษา วันท่ี 18
 พ.ย. 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ     ราคา
เสนอ 4,000 บาท

นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ     ราคา
จ้าง 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063110034 11/11/2562

160 ขออนุมัติส่ังจ้างท าตรายาง จ านวน 6 อัน 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค               
ราคาเสนอ 950 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค               
ราคาจ้าง 950 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063110036 12/11/2562

161 ขออนุมัติจัดท ารูปเล่มคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(โครงการ ''ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ'' 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
ท่ัวไป ปี 2562 ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 
QS1-1001 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1)

8,890.00 8,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคา
เสนอ 8,890 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคา
จ้าง 8,890 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063110057 15/11/2562

162 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาท าความสะอาด (โครงการบริการ
วิชาการเนติบัณฑิต วันท่ี 25 พ.ย. 62 - 14 มี.ค. 63)

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย์  สุริศร                ราคา
เสนอ 10,200 บาท

นางพรทิพย์  สุริศร                
ราคาจ้าง 10,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 19/11/2562

163 ขออนุมัติจัดซื อสว่านไขควงกระแทกแบบไร้สาย 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย          ราคา
เสนอ 18,000 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย          ราคา
ซื อ 18,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300063110005 20/11/2562

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

164 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4  ประจ าเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2562 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคา
เสนอ 16,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคา
จ้าง 16,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300063110006 21/11/2562

165 ขออนุมัติจัดซื อของท่ีระลึก (โครงการแลกเปล่ียนนิสิต
ระหว่างประเทศ ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา กับ University of Social Science
 and Humanities สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ระหว่างวันท่ี 24-29 พ.ย. 2562 ณ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม)

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา  
ราคาเสนอ 720 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคาซื อ 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063110066 21/11/2562

166 ขออนุมัติจัดซื อน  าด่ืมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรทิพย์                    ราคา
เสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรทิพย์                    ราคา
ซื อ 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063110067 21/11/2562

167 ขออนุมัติจัดซื อของท่ีระลึก (โครงการแลกเปล่ียนนิสิต
ระหว่างประเทศ ระหว่าง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยบูรพา กับ University of Surabaya 
(Ubaya) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในวันท่ี 2-8 ธ.ค. 62 ณ
 University of Surabaya (Ubaya) สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย)

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา  
ราคาเสนอ 720 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคาซื อ 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063110069 22/11/2562

168 ขออนุมัติจัดซื อหนังสือทฤษฎีอาญาวิทยา 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย                          
ราคาเสนอ 2,250 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย                          
ราคาซื อ 2,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063110096 29/11/2562

169 ขออนุมัติจัดท าคู่มือสมุดบันทึกการฝึกงาน (โครงการ
เตรียมความพร้อม และนิเทศการฝึกงานของนิสิต 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจ าปี 2562 ในวันท่ี 2 
ธันวาคม 2562 ณ หอธ ารงบัวศรี ห้อง 202 
มหาวิทยาลัยบูรพา)

8,540.00 8,540.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคา
เสนอ 8,540 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคา
จ้าง 8,540 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063110095 29/11/2562

170 ขออนุมัติซื อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,614.00 นายอุดม แก่นสา 3,614.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110001 1/11/2562

171 วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 1,000.00 นายอุดม แก่นสา 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110002 4/11/2562

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

172 ขออนุมัติซื อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,895.00 นายอุดม แก่นสา 3,895.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110036 6/11/2562

173 ขออนุมัติซื อวัสดุและอุปกรณ์ 3,940.00 3,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค 3,940.00 ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค 3,940.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110039 6/11/2562

174 ขออนุมัติซื อชุดเคร่ืองนอน 13,524.80 13,524.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์ทิพย์ ชลบุรี (1986) 
จ ากัด 13,524.80

บริษัท พันธ์ทิพย์ ชลบุรี (1986) 
จ ากัด 13,524.80

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110038 6/11/2562

175 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110037 6/11/2562

176 ขออนุมัติซื อหลอดไฟและอุปกรณ์ 5,289.00 5,289.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค 5,289.00 ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค 5,289.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110042 7/11/2562

177 ขออนุมัติซื อหมึกเคร่ืองพิมพ์ 2,630.00 2,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
2,630.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
2,630.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110041 7/11/2562

178 ขออนุมัติซื อวัสดุเชื อเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00 บางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110043 7/11/2562

179 ขออนุมัติซื อของท่ีระลึก 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
3,120.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
3,120.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110050 8/11/2562

180 ขออนุมัติซื อวัสดุส านักงาน 555.00 555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
555.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
555.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110047 8/11/2562

181 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,560.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,560.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110058 11/11/2562

182 ขออนุมัติซื อของท่ีระลึก 1,880.00 1,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเบญจรงค์ 1,880.00 ร้านไทยเบญจรงค์ 1,880.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110061 13/11/2562

183 ขออนุมัติซื อน  ามันเชื อเพลิง 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด  
46,010.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด  
46,010.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110069 14/11/2562

184 ขออนุมัติซื อน  าด่ืม 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
960.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
960.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110070 14/11/2562

185 ขออนุมัติซื อลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ Zoom meeting แบบ
รายปี

30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด 30,816.00 บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด 30,816.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400063110001 25/11/2562

186 ขออนุมัติซื อวัสดุและอุปกรณ์ 9,907.01 9,907.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
9,907.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
9,907.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110075 15/11/2562

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

187 ขออนุมัติซื อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,787.00 นายอุดม แก่นสา 3,787.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110078 15/11/2562

188 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 6,478.65 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 6,478.65 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110076 15/11/2562

189 ขออนุมัติซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 995.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 995.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110085 19/11/2562

190 ขออนุมัติซื ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 17,142.74 17,142.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
17,142.74

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
17,142.74

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110084 19/11/2562

191 ขออนุมัติซื อหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 420.00

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 420.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110087 19/11/2562

192 ขออนุมัติซื อวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110088 19/11/2562

193 ขออนุมัติซื อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,969.00 นายอุดม แก่นสา 3,969.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110089 20/11/2562

194 ขออนุมัติซื อกระดาษช าระม้วนใหญ่ 15,299.93 15,299.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 15.299.93 บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 15.299.93 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110090 20/11/2562

195 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 374.00 374.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตเอกสาร 374.00 บัณฑิตเอกสาร 374.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110091 20/11/2562

196 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 623.00 623.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 623.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 623.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110092 20/11/2562

197 ขออนุมัติซื อวัสดุส านักงาน 594.00 594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
594.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
594.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110095 20/11/2562

198 ขออนุมัติซื อถ่านลิเธ่ียม 225.02 225.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
225.02

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
225.02

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110111 25/11/2562

199 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าวุฒิบัตร 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที พลัส คอมพิวเตอร์ 980.00 ร้านไอที พลัส คอมพิวเตอร์ 980.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110112 25/11/2562

200 ขออนุมัติซื อหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,450.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,450.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110107 25/11/2562

201 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 1,000.00 ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110110 25/11/2562

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

202 ขออนุมัติซื อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
679.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
679.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110122 27/11/2562

203 ขออนุมัติซื อน  ามันเชื อเพลิง 67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด  
39,600.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด  
39,600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110127 28/11/2562

204 ขออนุมัติซื อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,015.00 นายอุดม แก่นสา 3,015.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110126 28/11/2562

205 ขออนุมัติซื อน  ามันเชื อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
400.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
400.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110128 28/11/2562

206 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110139 29/11/2562

207 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ 31,766.16 31,766.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 31,766.16

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 31,766.16

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110147 29/11/2562

208 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110140 29/11/2562

209 ขออนุมัติซื อวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110141 29/11/2562

210 ขออนุมัติซื ออุปกรณ์ตกแต่งกระเช้าของท่ีระลึก 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ (จักรสาน) 1,960.00 ร้านโชคเจริญ (จักรสาน) 1,960.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110142 29/11/2562

211 ขออนุมัติซื ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,985.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,985.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110143 29/11/2562

212 ขอซื อฟิวเจอร์บอร์ด จ านวน 4 แผ่น 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการ

PR0500063100075 1/11/2562

213 ขอซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน (กว-1724 ชลบุรี) 20,359.96 20,359.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด มีการบริการท่ีดี PO0500063110001 7/11/2562

214 ขอซื อหมึกพิมพ์เลเชอร์ HP 78A 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500063100081 1/11/2562

215 ขอซื อหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 78A 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500063100082 1/11/2562

216 ผ้าม่านแบบกันแสงในตัวพร้อมราง 1 ห้อง 13,268.00 13,268.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการ

PO0500063110002 12/11/2562

217 ขอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PR0500063110032 7/11/2562

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

218 ขอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PR0500063110045 11/11/2562

219 ตรวจเช็คซ่อมบ ารุงรถยนต์ 12 ท่ีน่ัง ทะเบียน(นง 4098
 ชลบุรี)

8,454.07 8,454.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PR0500063110040 11/11/2562

220 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 3,738.00 3,738.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน ร้านจานชามบางแสน มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500063110042 11/11/2562

221 จ้างท าตรายาง 10 อัน 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีความเช่ียวชาญและช านาญใน
การท าตรายาง

PR0500063110041 11/11/2562

222 งานจ้างรื อถอนและติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 
งาน

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีการบริการท่ีดี PR0500063110043 11/11/2562

223 งานจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 งาน 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีการบริการท่ีดี PO0500063110003 13/11/2562

224 ขอซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PR0500063110046 11/11/2562

225 ขอซื อเมาส์และคีบอร์ดไร้สาย จ านวน 1 ชุด 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500063110047 11/11/2562

226 ขอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เคร่ือง 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PR0500063110069 15/11/2562

227 ขอซื อหนังสือ 2 เล่ม 569.50 569.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหนังสือท่ีมีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการ

PR0500063110071 15/11/2562

228 จ้างท าตรายาง จ านวน 4 อัน 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีความเช่ียวชาญและช านาญใน
การท าตรายาง

PR0500063110075 15/11/2562

229 จ้างท าโปสเตอร์ จ านวน 3 แผ่น 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ มีการบริการท่ีดี PR0500063110072 15/11/2562

230 ขอซื อหน่วยความจ า SD Card 128 GB จ านวน 4 อัน 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการ

PR0500063110073 15/11/2562

231 ขอซื อหมึกพิมพ์เลเซอร์สี 12 กล่อง 44,700.00 44,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500063110004 19/11/2562

232 ซื อกล่องพลาสติกอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่ มีล้อแบบ
ทึบ จ านวน 6 กล่อง

2,094.00 2,094.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการ

PR0500063110070 15/11/2562

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

233 ขอซื อฝารองน่ังโถสุขภัณฑ์ 1,332.15 1,332.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการ

PR0500063110076 15/11/2562

234 วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซม 5 รายการ 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮ้งย่งไถ่ ร้านเฮ้งย่งไถ่ มีสินค้าตรงกับความต้องการ PR0500063110083 19/11/2562

235 วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซม 7 รายการ 2,014.00 2,014.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ มีสินค้าตรงกับความต้องการ PR0500063110083 19/11/2562

236 กระถางพลาสติก ขนาด 12 นิ ว จ านวน 15 ใบ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศศินันท์ พันธ์ไม้ ร้านศศินันท์ พันธ์ไม้ มีสินค้าตรงกับความต้องการ PR0500063110083 19/11/2562

237 ขอซื อโทรศัพท์และรถเข็นอาหาร 13,204.52 13,204.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการ

PO0500063110005 26/11/2562

238 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PR0500063110086 20/11/2562

239 ขอซื อเคร่ืองโทรศัพท์ 1 เคร่ือง 890.00 890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการ

PR0500063110087 20/11/2562

240 ขออนุมัติซื อ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110003 1/11/2019

241 ขออนุมัติซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10 รายการ 68,030.60 68,030.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดดิ ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดดิ ง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110004 1/11/2019

242 ขออนุมัติซื อกระดาษ A4 70 แกรม และผงหมึกเอเอฟ 24,877.50 24,877.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110010 1/11/2019

243 ขออนุมัติซื อตรายาง 1,390.00 1,390.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟิค แสนสุขกราฟฟิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110009 1/11/2019

244 ขอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110023 4/11/2019

245 ขอซื อหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110022 4/11/2019

246 ขอซื อวัสดุ 22 รายการ 5,163.00 5,163.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
 บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด  
ร้านอภิรักษ์

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
 บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด  
ร้านอภิรักษ์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110021 4/11/2019

247 ขออนุมัติซื อวัสดุอ่ืนๆ 2,642.90 2,642.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110020 4/11/2019

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

248 ขออนุมัติซื อวัสดุอ่ืนๆ 12 รายการ 9,833.00 9,833.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BANCOM SHOP, ร้าน เจียบ
ฮวด และ บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ร้าน BANCOM SHOP, ร้าน เจียบ
ฮวด และ บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110027 5/11/2019

249 ซ่อมรางน  าและหลังคา 32,290.00 32,290.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110004 5/11/2019

250 ผงหมึกถ่ายเอกสาร 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110028 5/11/2019

251 ขออนุมัติจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนการพิมพ์ ร้านบางแสนการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110033 5/11/2019

252 ขออนุมัติซื อวัสดุอ่ืน 32 รายการ 9,719.00 9,719.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BANCOM SHOP, ร้าน สหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด, หจก. วงศ์
ทรายทอง, ร้าน บางแสนแก๊ส และ 
ร้านเจียบฮวด

ร้าน BANCOM SHOP, ร้าน สหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด, หจก. วงศ์
ทรายทอง, ร้าน บางแสนแก๊ส และ 
ร้านเจียบฮวด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110029 5/11/2019

253 วัสดุอ่ืนๆ 7,595.00 7,595.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110026 5/11/2019

254 ขออนุมัติซื อวัสดุ 4 รายการ 796.00             796.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด ร้านน  าด่ืมบ้านและสวน ร้านเจียบฮวด ร้านน  าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110034 5/11/2019

255 ขออนุมัติซ่อมตู้ดูดไอสารเคมี 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ ากัด บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110012 13/11/2019

256 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟเบอร์ ริส จ ากัด บริษัท ไฟเบอร์ ริส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110007 6/11/2019

257 ขออนุมัติซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 36,433.50 36,433.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดดิ ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดดิ ง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110068 11/11/2019

258 ขอซื อวัสดุ 4 รายการ 545.70             545.70          เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี  
แมเนจเมนท์ จ ากัด

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี  
แมเนจเมนท์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110071 11/11/2019

259 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ น วินเทค พริ น ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110008 12/11/2019

260 ขออนุมัติซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) จ านวน 4 เคร่ือง

68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110010 13/11/2019

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

261 ขออนุมัติซื อ LITMUS MILK 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110088 13/11/2019

262 ขออนุุมัติซื อวัสดุอ่ืนๆ 12,519.00 12,519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110090 13/11/2019

263 ขออนุมัติซื อ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกเพชร ร้านกนกเพชร ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110081 13/11/2019

264 ขออนุมัติซื อ 950.00             950.00          เฉพาะเจาะจง ร้านกนกเพชรและ
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

ร้านกนกเพชรและ
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110082 13/11/2019

265 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน (โครงการศิลปะเพ่ือการเรียนรู้) 1,488.00 1,488.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บุัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110086 13/11/2019

266 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์ฺ 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110011 13/11/2019

267 ค่าเช่ารถยนต์ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110089 13/11/2019

268 ก๊อกอ่างซิงค์ 361.13 361.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี  
แมเนจเมนท์ จ ากัด

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี  
แมเนจเมนท์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110103 14/11/2019

269 ขออนุมัติจ้าง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี ทะวงค์ดี นายบุญมี ทะวงค์ดี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110107 14/11/2019

270 ขออนุมัติซื อ 1,531.00 1,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชันเนร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตชันเนร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110110 14/11/2019

271 ขออนุมัติซื อ 6,123.00 6,123.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด,  นายกิตติพันธ์
 วงษ์วัฒนพงษ์, 
ร้านสุภรณ์ทิพย์, 
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ, 
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี
 จ ากัด และร้านไถ่เส็ง ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด,  นายกิตติพันธ์
 วงษ์วัฒนพงษ์, 
ร้านสุภรณ์ทิพย์, 
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ, 
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี
 จ ากัด และร้านไถ่เส็ง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110112 14/11/2019

272 ขออนุมัติซื อ 25,944.00 25,944.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110108 14/11/2019

273 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์-เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั งพื นหรือแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 
บีทียู พร้อมติดตั งเมนไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 20 เมตร และ
ท่อน  ายาส่วนเกินมาตรฐาน 8 เมตร 1 เคร่ือง

66,960.00 66,960.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110014 14/11/2019

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

274 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์-เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั งพื นหรือแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 
บีทียู พร้อมติดตั งเมนไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 25 เมตร 1 
เคร่ือง

59,150.00 59,150.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110015 14/11/2019

275 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์-เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั งพื นหรือแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 
บีทียู พร้อมติดตั งเมนไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 35 เมตร 1 
เคร่ือง

60,650.00 60,650.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110017 14/11/2019

276 ขออนุมัติซื อวัสดุอ่ืนๆ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110030 22/11/2019

277 ขออนุมัติซื อวัสดุอ่ืนๆ 38,484.69 38,484.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110019 15/11/2019

278 ล้างเคร่ืองปรับอากาศ 3 เคร่ือง 3,665.00 3,665.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110102 14/11/2019

279 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110104 14/11/2019

280 วัสดุส านักงาน 16 รายการ 2,509.00 2,509.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด ฤทธิเดชการกุญแจ 
ร้านอัลฟ่าคอม บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด กฤษณ์ 
อีเลคทริค

ร้านเจียบฮวด ฤทธิเดชการกุญแจ 
ร้านอัลฟ่าคอม บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด กฤษณ์ 
อีเลคทริค

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110105 14/11/2019

281 อุปกรณ์ส านักงาน 7,374.00 7,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110091 14/11/2019

282 ขออนุมัติซื อวัสดุอ่ืนๆ 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปรฟาสซิโน จ ากัด สาขา ม.บูรพา บ.โปรฟาสซิโน จ ากัด สาขา ม.บูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110118 15/11/2019

283 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 59,700.00 59,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110021 15/11/2019

284 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110020 15/11/2019

285 ขออนุมัติซื อ 930.70             930.70          เฉพาะเจาะจง
ร้านสุทธิวัลย์ และ
ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี ร้านสุทธิวัลย์ และ
ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110119 15/11/2019

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

286 วัสดุอ่ืนๆ 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110130 18/11/2019

287 วัสดุอ่ืนๆ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ น วินเทค พริ น ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110128 18/11/2019

288 ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ 300.00             300.00          เฉพาะเจาะจง สายัญบริการ สายัญบริการ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110133 18/11/2019

289 วัสดุคอมพิวเตอร์ 46,500.00 46,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110127 18/11/2019

290 วัสดุอ่ืน 3,336.00 3,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110132 18/11/2019

291 วัสดุอ่ืน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110129 18/11/2019

292 วัสดุอ่ืน 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110131 18/11/2019

293 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือถอดย้ายติดตั งกล้องวงจร
ปิดและเคร่ืองสแกนลายนิ วมือ

21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110022 19/11/2019

294 วัสดุอ่ืน 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110126 18/11/2019

295 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์-เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายแบบช่อง
เดียวชนิดปรับปริมาตร

99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110024 19/11/2019

296 ขออนุมัติซื อวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 2 รายการ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110148 19/11/2019

297 ขออนุมัติซื อวัสดุ-จ านวน 3 รายการ 1,245.00 1,245.00 เฉพาะเจาะจง น  าด่ืมบ้านสวน, ไพรเวชค้าวัสดุ น  าด่ืมบ้านสวน, ไพรเวชค้าวัสดุ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110140 19/11/2019

298 ขออนุมัติซื อตู้แช่แข็งและเตาแม่เหล็กไฟฟ้า 23,380.00 23,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110023 19/11/2019

299 ขออนุุมัติซื อวัสดุอ่ืนๆ 400.00             400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110162 20/11/2019

300 ขออนุมัติซื อสารเคมี 2 รายการ 2,118.60 2,118.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110167 20/11/2019

หนา้ 24



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

301 ขออนุมัติซื อวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 2 รายการ 7,286.70 7,286.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110165 20/11/2019

302 ขออนุมัติซื อวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 2 รายการ 4,001.80 4,001.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110166 20/11/2019

303 จ้างเหมาบริการเพ่ือจัดท าเว็บไซต์โครงการ วมว. 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภเวช ศรีรักษ์ นายสุภเวช ศรีรักษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110025 20/11/2019

304 ขอซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110028 21/11/2019

305 ขออนุมัติซ่อมคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 3020 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110172 21/11/2019

306 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง
โรงแรมคามิโอ โรงแรมคามิโอ

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110177 21/11/2019

307 ขออนุมัติซ่อม-เคร่ืองตู้อบ 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากัด บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110029 21/11/2019

308 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110037 25/11/2019

309 ขออนุมัติซื อวัสดุส าหรับห้องปฏิบัติการเคมี 350.00             350.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110179 22/11/2019

310 ค่าประชาสัมพันธ์ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110178 22/11/2019

311 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะทาโก (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อะทาโก (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110035 22/11/2019

312 ซ่อมรถบัส 4,530.00 4,530.00 เฉพาะเจาะจง อู่ ช่างโจ อู่ ช่างโจ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110181 22/11/2019

313 ขออนุมัติซื อตู้เก็บเอกสารและตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110032 22/11/2019

314 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์เคร่ืองวัดค่าเหน่ียวน าทางไฟฟ้า 14,059.80 14,059.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110034 22/11/2019

315 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์เคร่ืองก าเนิดสัญญาณ 79,715.00 79,715.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110033 22/11/2019

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

316 ของท่ีระลึก 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Colette Cafe ร้าน Colette Cafe ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110190 25/11/2019

317 วัสดุอ่ืนๆ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษม ไดนาโม ร้านเกษม ไดนาโม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110191 25/11/2019

318 ขอซื อครุภัณฑ์-เคร่ืองมือ 2 รายการ 80,678.00 80,678.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมคิวบ์ จ ากัด บริษัท คอมคิวบ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110038 26/11/2019

319 ขออนุมัติจ้าง-ค่าประชาสัมพันธ์ ใบปลิว a5 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110201 27/11/2019

320 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ งเยนเนอรัลซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ งเยนเนอรัลซัพ
พลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110199 27/11/2019

321 ขออนุมัติซื อวัสดุอ่ืนๆ 7,940.90 7,940.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110198 27/11/2019

322 ขอนุมัติซื อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063120001 2/12/2019

323 วัสดุวิทยาศาสตร์ 22,967.55 22,967.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110200 27/11/2019

324 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110216 28/11/2019

325 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 79,960.00 79,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ลูช่ัน จ ากัด บริษัท ซายน์ลูช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110042 29/11/2019

326 ซ่อมเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอส เทคนิคคอล จ ากัด บริษัท ทีเอส เทคนิคคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063110040 28/11/2019

327 ขออนุมัติซื อวัสดุอ่ืนๆ 7,789.00 7,789.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ, ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด, ร้านเจียบ
ฮวด, ร้านป้ายจ๋า บางแสน กราฟฟิค
แอนด์ดีไซน์, นายไพรศาล สุทธิเรือง
,เฮ้งย่งไถ่,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
,ร้านบางแสน เซนท์ตี 

กมล การกุญแจ, ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด, ร้านเจียบ
ฮวด, ร้านป้ายจ๋า บางแสน กราฟฟิค
แอนด์ดีไซน์, นายไพรศาล สุทธิเรือง
,เฮ้งย่งไถ่,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
,ร้านบางแสน เซนท์ตี 

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110221 28/11/2019

328 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063120002 4/12/2019

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

329 ขอนุมัติซื อวัสดุอ่ืนๆ 178.00             178.00          เฉพาะเจาะจง เถิดเทิง เถิดเทิง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110219 28/11/2019

330 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 11,235.00 11,235.00 คัดเลือก นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110222 29/11/2019

331 วัสดุอ่ืนๆ 8,775.00 8,775.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110226 29/11/2019

332 วัสดุอ่ืนๆ 31,137.00 31,137.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110225 29/11/2019

333 วัสดุอ่ืนๆ 20,440.00 20,440.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ น วินเทค พริ น ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063110223 29/11/2019

334 ขออนุมัติจัดจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย ณ  วิทยาลัยเทคนิคตราด (ตั งแต่
วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563    ) รายละเอียดตามงวดงานแนบท้าย

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ จันทร์แขวง นายณัฐวุฒิ จันทร์แขวง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110003 1/11/2562

335 ขออนุมัติจัดซื อ สายช าระ ต่อตรง เทปพันเกลียว หัวกด
โถปัสสาวะ จ านวน 4 รายการ (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)

862.00 862.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110003 1/11/2562

336 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองช่ังไฟฟ้า ขนาด 30 กิโลกรม 
จ านวน 1 เคร่ือง

5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสงไพศาล ร้าน แสงไพศาล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063100099 1/11/2562

337 ขออนุมัติจัดซื อ (อ๊อกซิเย่น, แก๊สอะซีทีลีน, อาร์กอน, 
คาร์บอนไดอ๊อกไซด์) จ านวน 4 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ

12,379.90 12,379.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110001 1/11/2562

338 ขออนุมัติจัดซื อ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหลีจุ้งเฮง ร้านหลีจุ้งเฮง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110002 1/11/2562

339 ขออนุมัติจัดซื อเคร่ืองทดสอบด้วยคล่ืนเหนือเสียงแบบ
พกพา

60,198.20 60,198.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีซิช่ัน อิควิปเมนต์ จ ากัด บริษัท พรีซิช่ัน อิควิปเมนต์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110007 4/11/2562

340 ขออนุมัติจัดซื อชุดป๊ัมสุญญากาศ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110008 4/11/2562

341 ขออนุมัติจัดซื อเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ 44,999.98 44,999.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จ ากัด บริษัท นีโอเทค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110009 4/11/2562

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

342 ขออนุมัติจัดซื อชุดรับสัญญาณไมโครโฟน 1 ชุด เคร่ือง
ขยายเสียงแบบลากจูง 1 ชุด

25,300.00 25,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110012 4/11/2562

343 ขออนุมัติจัดซื อโต๊ะประชุม 2 ตัวเก้าอี  4 ตัวตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 1 ชุด

42,400.00 42,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110014 4/11/2562

344 ขออนุมัติจัดซื อเคร่ืองกวนสารแบบร้อน (Hot plate 
stirrer)

57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110010 4/11/2562

345 ขออนุมัติจัดซื ออ่างล้างอัลตราโซนิค 1 ชุด เคร่ืองดูด-
จ่ายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตร (Auto 
Pipete) พร้อมปิเปตทิป (Pipette Tips) 3 เคร่ือง

42,211.50 42,211.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110011 4/11/2562

346 ขออนุมัติจัดซื อป๊ัมลมแบบลูกสูบ 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110005 4/11/2562

347 ขออนุมัติจัดซื อพัดลมอุตสาหกรรม 14,027.70 14,027.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชามงคลชัย จ ากัด บริษัท ศรีราชามงคลชัย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110006 4/11/2562

348 ขออนุมัติจัดซื อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 2 ตัวเก้าอี 
อเนกประสงค์ 4 ตัวตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 2 ตู้

11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110013 4/11/2562

349 ขออนุมัติจัดซื อพัดลมโคจร 39,376.00 39,376.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110004 4/11/2562

350 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ จ านวน1คัน 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110018 6/11/2562

351 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้ จ านวน 1 คัน (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110037 8/11/2562

352 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมรถโฟร์คลิฟท์ TOYOTA 3.0 ตัน 
 หมายเลขครุภัณฑ์ 3930-001-0001-1/40 จ านวน 1 
งาน

27,120.22 27,120.22 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ซี.โฟร์คลิฟท์ 
แอนด์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ซี.โฟร์คลิฟท์ 
แอนด์ เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110016 8/11/2562

353 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถบัสโดยสาร จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110017 11/11/2562

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

354 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet 
P2055dn เปล่ียน Film Fusing Assy, Roller Paper 
Pick UP, Clean Cartridge คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110049 11/11/2562

355 เพ่ือขออนุมัติจัดซื อวัสดุล้างเคร่ืองปรับอากาศ 7 รายการ
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน์ ภูษา นายอภิวัฒน์ ภูษา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110058 13/11/2562

356 เพ่ือขออนุมัติจัดจ้าง เช่าชุดฝึกเคร่ืองปรับอากาศ และ
อ่ืนๆ4รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

30,200.00 30,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน์ ภูษา นายอภิวัฒน์ ภูษา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110018 13/11/2562

357 ขออนุมัติจัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์วิดีโอ,ป้ายสแตนดี 
,ป้ายX-Stand,โปสเตอร์ ขนาด A4 ,Back drop คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เค ดีไซน์ (JK DESIGN) ร้าน เจ.เค ดีไซน์ (JK DESIGN) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110066 14/11/2562

358 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุเศษอลูมิเนียม จ านวน 10 กิโลกรัม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซื อแนบ

2,086.50 2,086.50 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110065 14/11/2562

359 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-เซ็นทรัลซิตี ทาวน์เวอร์บางนา
 กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นิยมญาติ นายอนุชา นิยมญาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110074 15/11/2562

360 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าระบบแสงสีเสียง,ห้องประชุมพาทิโอ
,ลานอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมสิกขรา พลาโซ่ รีสอร์ท โรงแรมสิกขรา พลาโซ่ รีสอร์ท เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110020 15/11/2562

361 ขออนุมัติจัดจ้างท าวัสดุของท่ีระลึกผู้เข้าร่วมงาน
(กระเป๋าผ้า) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนสตาร์ ร้านยูเน่ียนสตาร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110023 15/11/2562

362 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายสแตนดี และอ่ืนๆ จ านวน 7 
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

34,500.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เค ดีไซน์ (JK DESIGN) ร้าน เจ.เค ดีไซน์ (JK DESIGN) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110021 15/11/2562

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

363 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆไป
กลับ ม.บูรพา - โรงแรมสิกขรา พลาโซ่ รีสอร์ท คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสน่ัน ปงก๋า นายสน่ัน ปงก๋า เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110071 15/11/2562

364 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุของท่ีระลึกผู้เข้าร่วมงาน(แฟลตไดร์)
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซื อแนบ

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110022 15/11/2562

365 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือมาตรฐาน จ านวน 1 
เคร่ือง คือ Profile Projector Range 200x100 mm 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

5,697.75 5,697.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรช่ัน จ ากัด บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110082 18/11/2562

366 ขออนุมัติจัดซื อน  าแข็งหลอด จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110087 19/11/2562

367 ขออนุมัติจัดจ้างบริการตรวจสภาพการท างานของระบบ
ลิฟท์ พร้อม Test Load จ านวน 3 ตัว คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110027 19/11/2562

368 ขอนุมัติจัดซื อ LAM FOR PROJECTOR NEC M271 
และ FILTER FOR PROJECTOR NEC M271 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

10,807.00 10,807.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จ ากัด บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110026 19/11/2562

369 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ ปรับถ่วงล้อ
(2ล้อ),เช็คระยะ 260,000 กม.และอ่ืนๆ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

3,823.65 3,823.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110094 20/11/2562

370 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ไปกลับ ม.บูรพา-โรงแรม
เดอะเบอร์เคลีย์โฮลเต็ล ประตูน  า กรุงเทพฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110110 25/11/2562

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

371 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา - ส านักงานปลัดกระทรวงอุทยานวิทยาศาสตร์ 
กรุงเทพฯ ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 1 คัน
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110109 25/11/2562

372 ขออนุมัติจัดซื อค่าของท่ีระลึก1ชิ นภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าของท่ีระลึกมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าของท่ีระลึกมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110108 25/11/2562

373 เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ1คัน 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110107 25/11/2562

374 ขออนุมัติจัดซื อ Flat bar, Steel Plate, Square bar, 
Round bar ฯลฯ จ านวน 12 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

53,853.10 53,853.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110030 26/11/2562

375 ขออนุมัติจัดซื อ กล่องไฟพลาสติก, หน้ากาก 3 ช่อง, 
ปล๊ักกราวคู่, สาย THW จ านวน 4 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

4,076.70 4,076.70 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110112 26/11/2562

376 ขออนุมัติจัดจ้าง บริการตรวจเช็ค-ล้างท าความสะอาด 
เปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110031 27/11/2562

377 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี กรุงเทพฯคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

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

PR0700063110125 27/11/2562

378 น  ามันเชื อเพลิงดีเซล จ านวน 1 รายการ รายละเอียด
ตามใบประกอบการขอซื อ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110127 27/11/2562

379 ขออนุมัติจัดซื อกล้อง WEBCAM LOGITECH 
(C525)HD720p PORTAB 2-Y รายละเอียดตามใบ
เสนอราคา

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110128 27/11/2562

380 ขออนุมัติจัดซื อ โต๊ะปรับระดับติดล้อ แบบเท้าเหยียบ 11,998.98 11,998.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110035 28/11/2562

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

381 ขออนุมัติจัดซื อเก้าอี ห้องปฏิบัติการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110032 28/11/2562

382 ขออนุมัติจัดซื อเคร่ืองช่ัง 8,200 g. (0.1 g) เคร่ืองช่ัง 
150,000 g. (0.01 kg)

34,795.00 34,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.บี.เอ็น.แมทเทอเรียลเทสต์ 
จ ากัด

บริษัท ซี.บี.เอ็น.แมทเทอเรียลเทสต์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110034 28/11/2562

383 ขออนุมัติจัดซื อพัดลมดูดอากาศ 13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063110033 28/11/2562

384 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ไปกลับ ม.บูรพา-
ส านักงานปลัดเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063110145 29/11/2562

385 ขอจัดซื อน  ามันเชื อเพลิง ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร, 
บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร, 
บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110001 1/11/2019

386 ขอจัดซื อถ้วยความหนาแน่น  เพ่ือใช้ส าหรับในการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส์

3,156.50 3,156.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จ ากัด บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110002 1/11/2019

387 ขอจัดซื อวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการจัดแสดง
ผลงานออกแบบนิสิตสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์

3,734.00 3,734.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วาย ที เค, ร้านซีลลอส อาร์ต 
ดีไซน์, บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด, ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี

ร้าน วาย ที เค, ร้านซีลลอส อาร์ต 
ดีไซน์, บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด, ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110005 5/11/2019

388 ขอจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ สาขาบัณฑิตศึกษา
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาจิตรกรรม สาขาภาพ
พิมพ์  ส านักงานคณบดี

40,700.00 40,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110006 5/11/2019

389 ขอจัดซื อวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัมรินทร์เซรามิคส์คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท อัมรินทร์เซรามิคส์คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110004 5/11/2019

390 ขอจัดซื อวัสดุเพ่ือใช้ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2,099.00 2,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาชลบุรี

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาชลบุรี

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110007 5/11/2019

391 ขอจัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์สาขานิเทศศิลป์  สาขา
บัณฑิตศึกษา ส านักงานคณบดี

15,700.00 15,700.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110053 12/11/2019

392 ขอจัดซื อสว่านไขควงไร้สาย 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาชลบุรี

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาชลบุรี

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110051 12/11/2019

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

393 ขอจัดจ้างเหมาท าความสะอาด ห้อง 228  อาคารมีชัย 
ฤชุพันธ์ุ

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110046 12/11/2019

394 ขอจัดซื อแก๊ส เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชสินีพาณิชย์ ร้านพิชสินีพาณิชย์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110052 12/11/2019

395 ขอจัดซื อวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

1,801.88 1,801.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จ ากัด บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110054 13/11/2019

396 ขอจัดจ้างซ่อมเตาเผา สาขาเซรามิกส์ 79,300.00 79,300.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา แซ่อุง นายธนา แซ่อุง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PO0800063110001 14/11/2019

397 ขอจัดซื อเคร่ืองรีดดิน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาเซรามิกส์

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ เซรามิค อินดัสทรี 
จ ากัด

บริษัท แอดวานซ์ เซรามิค อินดัสทรี 
จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PO0800063110002 15/11/2019

398 ขอจัดจ้างเหมาบริการรื อปล๊ักไฟฟ้า และติดตั งใหม่ 
สาขาจิตรกรรม สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110060 15/11/2019

399 ขอจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวงผล
ระดับสูง  ในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

59,400.00 59,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PO0800063110004 21/11/2019

400 ขอจัดซื อเคร่ืองกลึกไม้  สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PO0800063110005 21/11/2019

401 ขอจัดซื อเก้าอี ท างาน เพ่ือใช้ในสาขากราฟิกอาร์ตและ
กราฟิกมีเดีย

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110069 21/11/2019

402 ขอจัดซื อวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท างานในส านักงานคณบดี
 และสาขาบัณฑิตศึกษา

22,292.01 22,292.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110070 21/11/2019

403 ขอจัดซื อพัดลมโคจร 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PO0800063110003 21/11/2019

404 ขอจัดซื อครุภัณฑ์โทรทัศน์  สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และ ชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ี สาขากราฟิกอาร์ตและ
กราฟิกมีเดีย

33,490.00 33,490.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110066 21/11/2019

405 ขอจัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดห้องพักรับรอง ณ
 อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ 2 ห้อง 228

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110071 21/11/2019

406 ขอจัดจ้งถ่ายเอสการและเข้าเล่มหลักสูตร ป.เอก 855.00 855.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง นายไพรเดช  สุทธิเรือง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110072 21/11/2019

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

407 ขอจัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายบล๊อกดูดลมอัตโนมัติ  สาขา
กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

16,906.00 16,906.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเค แพดปริ นเตอร์ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

บริษัท ทีเอ็นเค แพดปริ นเตอร์ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063110064 21/11/2019

408 ขอเสนอจ้างเปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง รถตู้ นง 625ชลบุรี 
เน่ืองจากถึงก าหนดระยะเวลาเปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง 
กรองน  ามันเคร่ือง และกรองอากาศ เพ่ือเป็นการ
บ ารุงรักษาและยืดอายุการใช้งาน (เลขครุภัณฑ์ 
5303001010007)

3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

มีความช านาญในด้านนี  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063110009 1/11/2562

409 ขอเสนอจ้างเปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง และซ่อมรถบัส
ปรับอากาศ 40-0770 ชลบุรี เน่ืองจากถึงระยะเวลา
เปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง และซ่อมรถบัส เน่ืองจากคลัทช์
ล่ืน เปล่ียนท่อยางสายลมเพราะหนูกัดขาด เปล่ียนใบ
ปัดน  าฝน (เลขครุภัณฑ์ 5203001010036)

72,902.31 72,902.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

มีความช านาญในด้านนี  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PO0900063110001 1/11/2562

410 ขอเสนอซื อหมึกพิมพ์ ส าหรับพิมพ์เอกสารราชการ
ต่าง ๆ ของภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

2,990.65 2,990.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน

งบประมาณ

PR0900063110011 4/11/2562

411 ขอเสนอซื อน  าด่ืม เพ่ือให้บริการนิสิต และผู้ท่ีเข้ามา
ติดต่อภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์

245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน  าด่ืมบ้านและสวน ร้านน  าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน

งบประมาณ

PR0900063110012 4/11/2562

412 ขอเสนอซื อชุดไส้กรองน  าด่ืม เน่ืองจากเคร่ืองกรองน  าใน
ห้องครัวส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ไส้กรองตัน
 ท าให้น  าไม่ไหล จ าเป็นต้องซื อมาเปล่ียนเพ่ือให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ

4,940.00 4,940.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063110013 4/11/2562

413 ขอเสนอค่าถ่ายแบบแปลน กลุ่มอาคารK และอาคาร
QS1 เพ่ือน าไปให้ผู้เช่ียวชาญท าการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ (Feasibility study) เพ่ือเป็นทางเลือกในการ
ก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์

3,275.00 3,275.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส มีความช านาญในด้านนี  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063110018 5/11/2562

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

414 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Apple iMac 
เน่ืองจากฮาร์ดดิสพัง ใช้งานไม่ได้เลย เปิดเคร่ืองไม่ติด 
จ าเป็นต้องซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 
561500301000152)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญในด้านนี  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063110046 11/11/2562

415 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ เน่ืองจากเก็บไฟไม่อยู่ 
แบตเตอร่ีเส่ือมสภาพ ท่ีท างานมีไฟตกและไฟดับบ่อย 
จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 
581500801000348)

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญในด้านนี  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063110043 11/11/2562

416 ขอเสนอซื อน  าด่ืม ส าหรับให้บริการนิสิต และผู้ท่ีมา
ติดต่องานบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063110051 12/11/2562

417 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ แอร์ห้องคณบดี สวิง
เปิดปิดไม่ท างาน, แอร์ศูนย์อาหารมอเตอร์คอยล์เย็น
ช ารุด ท าให้ไม่สามารถหมุนอากาศออกมาได้ 
จ าเป็นต้องซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ

8,955.90 8,955.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านนี  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063110049 12/11/2562

418 ขอเสนอซื อหลอดไฟ หลอดตะเกียบ เน่ืองจากห้อง
สโมสรบุคลากรชั น1 ห้องประชุม 203, 206 หลอดไฟ
เสีย ท าให้ห้องไม่สว่าง จ าเป็นต้องซื อมาเปล่ียนให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ

1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063110048 12/11/2562

419 ขอเสนอซื อหมึกพิมพ์ ส าหรับพิมพ์เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนให้แก่นิสิตและเอกสารราชการต่าง ๆ ใน
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063110050 12/11/2562

420 ขอเสนอจ้างเปล่ียนสายน  ามันเบนซิลและคอมไดชาร์ท 
สายพาน รถตู้ นง625ชลบุรี เน่ืองจากสตาร์ทไม่ติด มีไฟ
โชว์ท่ีหน้าปัดรถ ตรวจสอบพบสายน  ามันช ารุด ฉีกขาด,
คอมไดชาร์จและสายพานเส่ือมสภาพ (เลข 
5303001010007)

11,759.30 11,759.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

มีความช านาญในด้านนี  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063110062 18/11/2562

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

421 ขอเสนอซื อโปรแกรม Acrobat Pro DC เพ่ือส าหรับ
สร้างไฟล์ แก้ไขไฟล์ อ่านไฟล์ การแปลงไฟล์ และจัดไฟล์
ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์นามสกุล PDF ส าหรับการ
จัดท ารายงานประจ าปี เอกสารแผนยุทธศาสตร์ และ
เอกสารอ่ืน ๆของฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ

16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เอ.เอ ดิจิเทค จ ากัด บริษัท เอ็ม.เอ.เอ ดิจิเทค จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063110065 19/11/2562

422 ขออนุมัติซื อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพ่ือส าเนาเอกสาร
ต่างๆ ของส านักงานคณบดีและเอกสารประกอบการ
สอนของภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063110071 20/11/2562

423 ขอเสนอจ้างท าป้ายติดหน้าห้องอาจารย์ และโต๊ะท างาน
อาจารย์ เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีเรือตรี ดร.
อุทิศ บ ารุงชีพ มีการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ 
จ าเป็นต้องท าป้ายช่ือใหม่

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

PR0900063110073 21/11/2562

424 ขอเสนอซื อ Harddisk SSD ส าหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
ของคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากของเดิมเก่ามีอาการ Bad 
sector จ าเป็นต้องซื อเพ่ือมาทดแทนของเดิมเพ่ือให้ใช้
งานได้ตามปกติ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063110076 22/11/2562

425 ขอเสนอซื อหมึกพิมพ์ HP เพ่ือใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และเอกสารราชการต่าง ๆ 
ของภาควิชานวัตกรรมและเทคโนฯ คณะศึกษาศาสตร์

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063110074 22/11/2562

426 ขอเสนอซื อหมึกพิมพ์เลเซอร์ เพ่ือใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และเอกสารราชการต่าง ๆ 
ของภาควิชาวิจัยฯ คณะศึกษาศาสตร์

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063110075 22/11/2562

427 ขออนุมัติจ้างท ากระดาษค าตอบ ส าหรับใช้ในการ
ทดสอบความรู้ของนิสิตในการเรียนการสอนของ
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

37,717.50 37,717.50 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีความช านาญในด้านนี  บริการส่ง
รวดเร็ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบปรมาณ

PR0900063110089 26/11/2562

428 ขอเสนอซื อหน่วยความจ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เก็บข้อมูลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ภาควิชาการ
อาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

7,450.00 7,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063110116 28/11/2562

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

429 ขออนุมัติจัดซื อหมึกพิมพ์ ส าหรับใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และเอกสาราชการต่าง ๆ 
ของภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063110115 28/11/2562

430 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก ส าหรับบริษัท เจนโก้ ท่ี
อ านวยความสะดวกให้นิสิตภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม
ศึกษาดูงาน

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063110004 1/11/2019

431 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ๋อมแซมชุดภาคจ่ายไฟ เคร่ืองขยาย
เสียง

4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063110005 1/11/2019

432 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับปรุงห้องเรียน 206 67,400.00 67,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063110002 1/11/2019

433 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารของโครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขและอนามัยส่ิงแวดล้อม

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063110003 1/11/2019

434 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน  ามันเชื อเพลิงรถจักรยานยนต์ 
เดือน พ.ย 2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063110001 1/11/2019

435 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์ในการเข้า
ร่วมประชุม ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ในวันท่ี
 6 พ.ย 2562

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  เจาเบ นายนพดล  เจาเบ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063110006 4/11/2019

436 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกให้แก่คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ม.นเรศวรหน่วยงานท่ีเดินทางมาศึกษาดูงาน ใน
วันท่ี 18 พ.ย 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมานัด  ชินเชษฐ นางมานัด  ชินเชษฐ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063110028 11/11/2019

437 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายวิชา 
71356759

2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063110030 14/11/2019

438 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์เข้าร่วมพิธี
เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติและร่วมงานเลี ยง
รับรอง ในวันท่ี 21 พ.ย 2562

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063110031 18/11/2019

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

439 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70021759 
ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางสาธารณสุข

340.00 340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063110038 20/11/2019

440 จัดซื อเคร่ืองตรวจเช็คคุณภาพสายเคเบิ น จ านวน 1 
เคร่ือง

90,000.00 79,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 79,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีตกลงฯ 79,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200063110001 4/11/2019

441 จัดจ้างซ่อมประตูกระจกห้องประชุม 1 อาคาร KB  
จ านวน 1 งาน

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม                
ราคาท่ีเสนอ 2,675.00 บาท

ร้าน อรุณวิศวกรรม              ราคา
ท่ีตกลงฯ 2,675.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063110004 6/11/2019

442 จัดชื อถังต้มน  าไฟฟ้า ดิจิตอล 14 ลิตร จ านวน 1 ใบ 8,729.99 8,729.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 8,729.99 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงฯ 8,729.99 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063110003 6/11/2019

443 จัดซื อน  าด่ืม จ านวน 120 ถัง 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น  าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 4,200.00 บาท

ร้าน น  าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีตกลงฯ 4,200.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063110005 8/11/2019

444 จัดซื อสายสัญญาณ HDMI 3 เมตร จ านวน 3 เส้น 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,350.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงฯ 1,350.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063110006 8/11/2019

445 จัดจ้างท าป้ายฯ จ านวน 3 รายการ และจัดท าสติกเกอร์
 จ านวน 41รายการ

10,111.50 10,111.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยพัฒน์ ศิลป์และ
โฆษณา ราคาท่ีเสนอ 10,111.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยพัฒน์ ศิลป์และ
โฆษณา ราคาท่ีตกลงฯ 10,111.50 
บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200063110002 14/11/2019

446 จัดซื อ Harddisk Seagate 1TB 7200 rpm 3.5'' 
Internal จ านวน 3 อัน

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 4,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงฯ 4,500.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063110032 18/11/2019

447 จัดจ้างซ่อมรถยนต์โดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง จ านวน 1 คัน 46,545.00 46,545.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตั ม ออโต้ ซาวด์ 
พระราม 2 ราคาท่ีเสนอ 46,545.00 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตั ม ออโต้ ซาวด์ 
พระราม 2 ราคาท่ีตกลงฯ 46,545.00
 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200063110003 18/11/2019

448 จัดซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 5,973.34 5,973.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 5,973.34 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงฯ 5,973.34 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063110034 19/11/2019

449 จัดซื อHarddisk SSD ขนาด 2.5'' ความจุ 1TB จ านวน 
2 ตัว

7,380.00 7,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 7,380.00 บาท

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงฯ 7,380.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063110035 20/11/2019

450 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
7 เคร่ือง

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

นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีตกลงฯ 
8,827.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063110045 22/11/2019

451 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook Dell 
Latitude E5540 หมายเลขครุภัณฑ์ BUCC 
581500302000094 จ านวน 1 เคร่ือง

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 10,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 10,500.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200063110004 25/11/2019

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

452 จัดซื อ Harddisk Seagate 1TB 7200 rpm 3.5” 
Intermal จ านวน 1 อัน

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงฯ 1,500.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063110047 29/11/2019

453 จัดซื อกล้องถ่ายภาพ จ านวน 1 ตัว 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 19,900.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงฯ 19,900.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200063110005 29/11/2019

454 ซื อวัสดุเชื อเพลิงวีเพาเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง ใบส าคัญค้างจ่าย ราคาจากท้องตลาด PR1300063110001 1/11/2019

455 ซื อหมึกพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063110029 8/11/2019
456 จ้างปรับปรุงห้องโถงชั น1 ส านักบริการวิชาการจ านวน 1

 งาน
50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัศมี กันยาวงค์ นางรัศมี กันยาวงค์ ราคาจากท้องตลาด PR1300063110030 8/11/2019

457 ซื อป้ายสต๊ิกเกอร์ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ฯ ใบส าคัญค้างจ่าย ราคาจากท้องตลาด PR1300063110027 8/11/2019
458 จ้างท าผ้าม่าน 2 ชุด 8,420.00 8,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักบ้าน ร้านรักบ้าน ราคาจากท้องตลาด PR1300063110032 11/11/2019

459 ตู้เก็บเอกสารไม้จ านวน 2 ตู้ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันออกเฟอร์นิเจอร์ ร้านตะวันออกเฟอร์นิเจอร์ ราคาจากท้องตลาด PR1300063110031 11/11/2019

460 ซื อกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ราคาจากท้องตลาด PR1300063110045 12/11/2019

461 ซื อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังส์ช่ัน ขาว-ด า จ านวน 2 
เคร่ือง

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063110044 12/11/2019

462 ซื อเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ัน LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063110043 12/11/2019

463 ซื อหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063110051 14/11/2019

464 จ้างซ่อมกล้องโอลัมปัสรุ่น E-M10 Mark II 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.บ๊ิกคาเมร่าฯ บ.บ๊ิกคาเมร่าฯ ราคาจากท้องตลาด PR1300063110052 14/11/2019

465 ซื อหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063110070 20/11/2019

466 ซื อหมึกเคร่ืองพิมพ์ 17 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063110078 25/11/2019

467 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด(มหาชน) บริษัท มติชน จ ากัด(มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110001 1/11/2019

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

468 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110040 4/11/2019

469 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเปล่ียนเบาะหนังเก้าอี โซฟา 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์ ป่ินรัตน์สุวรรณ นายประสงค์ ป่ินรัตน์สุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110009 4/11/2019

470 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมางานท าแผงกั น 17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110029 4/11/2019

471 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาท าแผงบังตา 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทวิน หอมร่ืน นายเทวิน หอมร่ืน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110007 4/11/2019

472 ขอความเห็นชอบเสนอซื อตัวอักษร 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาลัยแกะสลัก ร้านมาลัยแกะสลัก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110028 4/11/2019

473 ขอความเห็นชอบเสนอซื อถังขยะ 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บ. ชินเตอร์โปรดักส์ จก. บ. ชินเตอร์โปรดักส์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110004 4/11/2019

474 ขอความเห็นชอบเสนอซื อนาฬิกา 1,290.00 1,290.00 เฉพาะเจาะจง The 24 Oclock The 24 Oclock มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110022 4/11/2019

475 ขอความเห็นชอบเสนอซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง คุณัชญ์ กรุ๊ป จก. คุณัชญ์ กรุ๊ป จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110011 4/11/2019

476 ขอความเห็นชอบเสนอซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,480.00 9,480.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีโร่ทูวัน เทรดดิ ง จก. บ. ซีโร่ทูวัน เทรดดิ ง จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110023 4/11/2019

477 ขอความเห็นชอบเสนอซื อวัสดุส่ิงก่อสร้าง 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ ไพรเวชค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110024 4/11/2019

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

478 ขอความเห็นชอบเสนอซื อวัสดุส่ิงก่อสร้าง 3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง บ. มาย วัน มีเดีย จก. บ. มาย วัน มีเดีย จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110005 4/11/2019

479 ขอความเห็นชอบเสนอซื อวัสดุไฟฟ้า 2,770.00 2,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า, กฤษณ์
อิเล็กทริค, ไพรเวชค้าวัสดุ

ร้านประโยชน์การไฟฟ้า, กฤษณ์
อิเล็กทริค, ไพรเวชค้าวัสดุ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110012 4/11/2019

480 ขอความเห็นชอบเสนอซื อวัสดุไฟฟ้า 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยนันท์  อุปนันท์ น.ส. ปิยนันท์  อุปนันท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110025 4/11/2019

481 ขอความเห็นชอบเสนอซื อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัย ร้านศิริชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110039 4/11/2019

482 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหนังสือ 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซันชายน์ บุ๊ค จก. บ. ซันชายน์ บุ๊ค จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110035 4/11/2019

483 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหนังสือ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ครีเอช่ัน ฟอร์คิดส์ จก. บ. ครีเอช่ัน ฟอร์คิดส์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110036 4/11/2019

484 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหนังสือ 5,879.00 5,879.00 เฉพาะเจาะจง บ. มีดีส์ คอนเทนท์ จก., บ. ดี บุ๊คส์ 
กรุ๊ป จก., บ. กรุ๊ฟพับลิชช่ิง จก.

บ. มีดีส์ คอนเทนท์ จก., บ. ดี บุ๊คส์ 
กรุ๊ป จก., บ. กรุ๊ฟพับลิชช่ิง จก.

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110017 4/11/2019

485 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหนังสือ 7,105.00 7,105.00 เฉพาะเจาะจง บ. สถาพรบุ๊คส์ จก. บ. สถาพรบุ๊คส์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110016 4/11/2019

486 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหนังสือ 8,051.00 8,051.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์แสงดาว, นานมีบุ๊คส์ ส านักพิมพ์แสงดาว, นานมีบุ๊คส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110014 4/11/2019

487 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหนังสือ 8,973.00 8,973.00 เฉพาะเจาะจง บ. งานดี จ ากัด บ. งานดี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110015 4/11/2019

หนา้ 41



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

488 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหนังสือ 9,963.00 9,963.00 เฉพาะเจาะจง บ. อมรินทร์บุ๊คส์ จก. บ. อมรินทร์บุ๊คส์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110021 4/11/2019

489 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหนังสือ 15,531.20 15,531.20 เฉพาะเจาะจง ไทยควอลิตี บุ๊คส์ ไทยควอลิตี บุ๊คส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110037 4/11/2019

490 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหนังสือ 18,395.55 18,395.55 เฉพาะเจาะจง โกลเด้นบุ๊ค โกลเด้นบุ๊ค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110032 4/11/2019

491 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหมึกพิมพ์ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย์ กิตติพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110031 4/11/2019

492 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110013 4/11/2019

493 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมท่อเมนน  าร่ัว 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110006 4/11/2019

494 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเปล่ียนเบาะหนัง 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์ ป่ินรัตน์สุวรรณ นายประสงค์ ป่ินรัตน์สุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110010 4/11/2019

495 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหมึกพิมพ์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110042 5/11/2019

496 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหนังสือ 8,400.60 8,400.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคล็ดไทย จ ากัด บริษัท เคล็ดไทย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110045 6/11/2019

497 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมแอร์รถตู้ 3,860.00 3,860.00 เฉพาะเจาะจง ฉัตรชัยออโต้แอร์, ร้านวีทีไฮเทค ฉัตรชัยออโต้แอร์, ร้านวีทีไฮเทค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110054 7/11/2019

หนา้ 42



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

498 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างตรวจเช็คและท าความ
สะอาดพัดลมไอเย็น

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามรุ่งเรืองเอ็นเตอร์ไพร์ส 
จ ากัด

บริษัท สยามรุ่งเรืองเอ็นเตอร์ไพร์ส 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110050 7/11/2019

499 ขอความเห็นชอบเสนอซื อวัสดุส านักงาน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย์ กิตติพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110055 7/11/2019

500 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างล้างสีดูดฝุ่นรถตู้ 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง รักษ์คาร์แคร์ 2 รักษ์คาร์แคร์ 2 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110052 7/11/2019

501 ขอความเห็นชอบเสนอถ่ายน  ามันเคร่ืองและเปล่ียน
อะไหล่รถตู้

6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110053 7/11/2019

502 ขอความเห็นชอบเสนอซื อเบาะน่ัง 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์ ป่ินรัตน์สุวรรณ นายประสงค์ ป่ินรัตน์สุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110049 7/11/2019

503 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมางานซ่อมแซมน  าร่ัว 48,980.00 48,980.00 เฉพาะเจาะจง นายสุจี แก้วค า นายสุจี แก้วค า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110056 7/11/2019

504 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110057 7/11/2019

505 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมางานทาสี 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110058 7/11/2019

506 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110070 11/11/2019

507 ขอความเห็นชอบเสนอซื อกระดาษถ่ายเอกสาร 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง ฟ้าใส ฟ้าใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110063 11/11/2019

หนา้ 43



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

508 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาท าห้องคาราโอเกะ 49,900.00 49,900.00 เฉพาะเจาะจง นายอภินนท์ ย่ังยืน นายอภินนท์ ย่ังยืน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110071 11/11/2019

509 ขอความเห็นชอบเสนอซื อถังขยะ 7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง บ. ชินเตอร์โปรดักส์ จก. บ. ชินเตอร์โปรดักส์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110072 11/11/2019

510 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างลับใบมีด 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110067 11/11/2019

511 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างตรวจสอบและเปล่ียนแปลง
อุปกรณ์ประตูทางเข้าอัตโนมัติ

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

PR1400063110073 11/11/2019

512 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหูฟัง 630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยนันท์  อุปนันท์ น.ส. ปิยนันท์  อุปนันท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110068 11/11/2019

513 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง บ. เดย์ โพเอทส์ จก. บ. เดย์ โพเอทส์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110065 11/11/2019

514 ขอความเห็นชอบเสนอซื อวัสดุส านักงาน 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง พี. เอ็น. จี. วัสดุครุภัณฑ์ พี. เอ็น. จี. วัสดุครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110064 11/11/2019

515 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเปล่ียนเบาะน่ังเก้าอี 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์ ป่ินรัตน์สุวรรณ นายประสงค์ ป่ินรัตน์สุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110069 11/11/2019

516 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างปรับปรุงห้องศึกษาเด่ียว 45,680.00 45,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลินพิศ สุขไสยาตร์ นางสาวเพลินพิศ สุขไสยาตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110079 12/11/2019

517 ขอความเห็นชอบเสนอซื อผ้าฝ้าย 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ก้วยฮงเส็ง, นายไพบูลย์ โกวิทพิทพงศ์ ก้วยฮงเส็ง, นายไพบูลย์ โกวิทพิทพงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110076 12/11/2019

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

518 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างปรับปรุงระเบียงชั น 3 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรรณิกา อินทรช่ืน นางกรรณิกา อินทรช่ืน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110078 12/11/2019

519 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างตกแต่งผนัง 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญช่วย โนนทิง นายบุญช่วย โนนทิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110077 12/11/2019

520 ขอความเห็นชอบเสนอซื อกระดาษปก 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง ไทยสงวน ไทยสงวน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110075 12/11/2019

521 ขอความเห็นชอบเสนอซื อเคร่ืองโทรศัพท์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีโอแอล จก. (มหาชน) บ. ซีโอแอล จก. (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110086 13/11/2019

522 ขอความเห็นชอบเสนอซื อโปสเตอร์สแตนด์ 13,268.00 13,268.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีพีเอ็ม มาร์ท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีพีเอ็ม มาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110082 13/11/2019

523 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างตกแต่งห้องประชุม 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขณิฐสรณ์ วิจิตกาญจนันท์ น.ส. ขณิฐสรณ์ วิจิตกาญจนันท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110080 13/11/2019

524 ขอความเห็นชอบเสนอซื อกระดาษช าระ 9,810.00 9,810.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย์ กิตติพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110088 13/11/2019

525 ขอความเห็นชอบเสนอซื อเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแคร่สั น

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110085 13/11/2019

526 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างตกแต่งห้องกลุ่ม 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด สุธรรม นายบรรเจิด สุธรรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110081 13/11/2019

527 ขอความเห็นชอบเสนอซื อเคร่ืองพิมพ์บัตร PVC แบบ
อิงค์เจ็ทสี และเคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110083 13/11/2019

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

528 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเปล่ียนโช๊คอัพบานสวิง 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110101 22/11/2019

529 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหมึกพิมพ์ 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110102 25/11/2019

530 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเช็คและซ่อมระบบไฟฟ้า 24,540.00 24,540.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม เชียงกาขันธ์ นายบุญเสริม เชียงกาขันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110103 25/11/2019

531 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ม.ขอนแก่น

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ม.ขอนแก่น

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110116 26/11/2019

532 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110115 26/11/2019

533 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110114 26/11/2019

534 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110123 26/11/2019

535 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหูฟังไร้สาย 17,013.00 17,013.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อป เอ.วี. ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ท็อป เอ.วี. ซิสเท็ม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110110 26/11/2019

536 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหมึกเคร่ืองโทรสาร 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110122 26/11/2019

537 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110106 26/11/2019

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

538 ขอความเห็นชอบเสนอซื อหมึกพิมพ์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110111 26/11/2019

539 ขอความเห็นชอบเสนอซื อสิทธ์ิใช้งานบริการ Netflix 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110121 26/11/2019

540 ขอความเห็นชอบเสนอซื อวัสดุไฟฟ้า 5,460.00 5,460.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยนันท์  อุปนันท์ น.ส. ปิยนันท์  อุปนันท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110107 26/11/2019

541 ขอความเห็นชอบเสนอซื อวัสดุไฟฟ้า 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110109 26/11/2019

542 ขอความเห็นชอบเสนอซื อวัสดุส่ิงก่อสร้าง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. (มหาชน) บ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110113 26/11/2019

543 ขอความเห็นชอบเสนอซื อวัสดุส่ิงก่อสร้าง 2,291.00 2,291.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ ไพรเวชค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110124 26/11/2019

544 ขอความเห็นชอบเสนอซื อท่ีพ่นสเปรย์ปรับอากาศ 4,005.00 4,005.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ดาวเรือง นายไพโรจน์  ดาวเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110105 26/11/2019

545 ขอความเห็นชอบเสนอซื อกระดาษการ์ด 190.00 190.00 เฉพาะเจาะจง บ. บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก. บ. บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110120 26/11/2019

546 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเปล่ียนกระจกฝ้า 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110119 26/11/2019

547 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างติดตั งตัวอักษร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110118 26/11/2019

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

548 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 23,272.50 23,272.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063110125 26/11/2019

549 ขออนุมัติค่าเข่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม2562 
โดยคิดการใช้งานจริง

3,499.38 3,499.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063110004 1/11/2562

550 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน พ.ย. 62 โดยคิด
การใช้ตามจริง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063110005 1/11/2562

551 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและแก้ไขลิฟต์
โดยสาร ประจ าปีงบประมาณ2563 ตั งแต่วันท่ี 1 ต.ค.
2562ถึง30 ก.ย. 2563

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1500063110001 4/11/2562

552 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาท าความสะอาดเดือน ต.ค. 2562 
งบประมาณปี2563

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักด์ิ สิงห์งาม นายสิทธิศักด์ิ สิงห์งาม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063110032 11/11/2562

553 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารต ารา วิชาการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ รหัสวิชา36064560 จ านวน 6 ชุด

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063110035 13/11/2562

554 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารต ารา วิชานโยบายการเงิน
การคลัง รหัสวิชา36064060 จ านวน 23 ชุด

3,680.00 3,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063110034 13/11/2562

555 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารต ารา วิชานโยบายการเงิน
การคลัง รหัสวิชา 36051860 จ านวน 40 ชุด

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063110037 14/11/2562

556 ขออนุมัติซื อโถเบญจรงค์ 720.00           720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063110007 4/11/2019

557 ขออนุมัติซื อน  าด่ืมแพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063110035 12/11/2019

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

558 ค่าจ้างเหมาบริการรถบัส โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
พื นฐานส าหรับคนประจ าเรือ ปีการศึกษา 2562  วันท่ื 
18  -28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063110046 15/11/2019

559 ขออนุมัติซื อน  าด่ืมแพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063110026 25/11/2019

560 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบอร์ดนิทรรศการเคล่ือนท่ี
โครงการสัมมนาวิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษาภาค
เรียนท่ี1 ปีการศึกษา2562

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนดา กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แอนดา กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063110049 25/11/2019

561 ขออนุมัติซื อต้นลีลาวดี 10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส าเริง นกน้อย นายส าเริง นกน้อย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063110051 26/11/2019

562 ขออนุมัติซื อวัสดุ 7 รายการ 1,705.00        1,705.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063110057 28/11/2019

563 ขออนุมัติซื อวัสดุ 11 รายการ 9,250.00        9,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063110056 28/11/2019

564 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานวิจัย 5,670.00 5,670.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700063110011 12/11/2019

565 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานวิจัย 10,650.00 10,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700063110012 12/11/2019

566 ขออนุมัติเสนอซื อพวงมาลัยดอกไม้ 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700063110025 22/11/2019

567 ขออนุมัติเสนอซื อตลับหมึกโทนเนอร์ 5,259.99 5,259.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700063110033 28/11/2019

568 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาท าความสะอาด 60,071.41 60,071.41 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700063110001 29/11/2019

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

569 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคต้น ปี
การศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม)

809.55 809.55 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 809.55
 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 809.55
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063110007 1/11/2019

570 ขออนุมัติจัดซื อน  ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 
10/2563

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063110008 1/11/2019

571 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการ ''รายวิชาร 
85349259 โครงงานเฉพาะเร่ือง'' ประจ าปีการศึกษา 
2562)

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

ร้านสอาดพานิช/เสนอราคา 1,960 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063110013 12/11/2019

572 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการ ''รายวิชาร 
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 เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063110012 12/11/2019

573 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 เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063110014 12/11/2019

574 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคต้น ปี
การศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม)

5,062.95 5,062.95 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
5,062.95

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
5,062.95

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063110015 13/11/2019

575 ขออนุมัติจัดซื อขนมของรางวัล(โครงการแข่งขันกีฬาสี 
Sport Science Game ''SPORTMANSHIP'' ประจ าปี
การศึกษา 2562)

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

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 3,119 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063110020 13/11/2019

576 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 เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063110018 13/11/2019

577 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคต้น ปี
การศึกษา 2562

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

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
9,958.05

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063110025 14/11/2019

578 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุและอุปกรณ์ (ชุดท่ี 3) (โครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาสังคม '' BUU Sport Science Care'' 
ครั งท่ี 4 ประจ าปี 2562)

1,630.00 1,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างหล่อเฟอร์นิเจอร์/เสนอราคา 
1,630 บาท

ร้านช่างหล่อเฟอร์นิเจอร์/เสนอราคา 
1,630 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063110030 18/11/2019

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

579 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุและอุปกรณ์ (ชุดท่ี 2) (โครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาสังคม '' BUU Sport Science Care'' 
ครั งท่ี 4 ประจ าปี 2562)

9,928.00 9,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 9,928 บาท

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 9,536 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063110029 18/11/2019

580 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุและอุปกรณ์ (ชุดท่ี 1) (โครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาสังคม '' BUU Sport Science Care'' 
ครั งท่ี 4 ประจ าปี 2562)

4,292.00 4,292.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 4,292 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 4,252 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063110028 18/11/2019

581 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุและอุปกรณ์ (ชุดท่ี 4) (โครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาสังคม '' BUU Sport Science Care'' 
ครั งท่ี 4 ประจ าปี 2562)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เมือง การ์เด้น/เสนอราคา 
1,200 บาท

ร้านไม้เมือง การ์เด้น/เสนอราคา 
1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063110031 18/11/2019

582 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการค่ายอาสา
พัฒนาสังคม '' BUU Sport Science Care'' ครั งท่ี 4 
ประจ าปี 2562)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 7,000
 บาท

นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 7,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063110027 18/11/2019

583 ขออนุมัติจ้างจัดท าเอกสารประกอบการน าเสนอ (Book
 of Abstract) (โครงการการน าเสนอผลการศึกษา
โครงงานเฉพาะเร่ืองทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬาประจ าปีการศึกษา 2562)

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

นายค าสวย โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
 4,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063110032 20/11/2019

584 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 31
 ตุลาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์ท่ีปรึกษามาร่วม
ด าเนินการสอบปัญหาพิเศษนิสิตคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลม.บูรพา จ.ชลบุรี

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

PR2100063100034 1/11/2019

585 ขออนุมัติซื อวัสดุการศึกษา จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเทคนิคโมเลกุล และ
วิชาปัญหาพิเศษ

11,170.80 11,170.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063110002 5/11/2019

586 ขออนุมัติซื อวัสดุการศึกษา จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเทคนิคโมเลกุล และ
วิชาปัญหาพิเศษ

3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063110001 5/11/2019

587 ขออนุมัติซื อวัสดุและอุปกรณ์การศึกษา จ านวน 14 
รายการ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเต๋าซีฟู๊ด และร้านตะวัน ร้านป้าเต๋าซีฟู๊ด และร้านตะวัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063110017 12/11/2019

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

588 ขออนุมัติซื อวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 9 รายการ เพ่ือใช้
ในการสนับสนุนการท าปัญหาพิเศษของนิสิตคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

25,968.90 25,968.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063110016 12/11/2019

589 ขออนุมัติซื อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั ง
พื นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เคร่ือง

64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063110018 14/11/2019

590 ขออนุมัติจ้างเดินท่อน  ายาเคร่ืองปรับอากาศ และติดตั ง
Timer เพ่ือติดตั งท่ีห้องพักอาจารย์และห้องพักนิสิต
ปริญญาโทคณะเทคโนโลยีทางทะเล

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063110019 14/11/2019

591 ขออนุมัติซื อวัสดุส าหรับจัดนิทรรศการในงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บ้านช็อกโกแลต เบเกอร่ี,    ร้านช่าง
น่ิมการไฟฟ้า,
ร้านเอ เคร่ืองครัว, ร้านไอปร๊ินท์ ,
ร้านอิงค์ 2554, บริษัท สยามโกลบอล
เฮาส์ จ ากัด (มหาชน) ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ฟูลฟิล แอนด์ ซัพพลาย ,บริษัท
 อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 
จ ากัด

บ้านช็อกโกแลต เบเกอร่ี,ร้านช่างน่ิม
การไฟฟ้า,
ร้านเอ เคร่ืองครัว, ร้านไอปร๊ินท์ ,
ร้านอิงค์ 2554, บริษัท สยามโกลบอล
เฮาส์ จ ากัด (มหาชน) ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ฟูลฟิล แอนด์ ซัพพลาย ,บริษัท
 อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063110026 20/11/2019

592 ขออนุมัติซื อพันธ์ุไม้น  า จ านวน 15 รายการ เพ่ือใช้ใน
การสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพันธ์ุไม้น  าเศรษฐกิจ

550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟาร์มไม้น  าภูเก็ต ร้านฟาร์มไม้น  าภูเก็ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063110032 28/11/2019

593 ขออนุมัติซื อวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้
ในการสนับสนุนการท าปัญหาพิเศษ

9,394.60 9,394.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063110033 29/11/2019

594 ขออนุมัติซื อหมึกพิมพ์เคร่ืองปริ นเตอร์ จ านวน 2 
รายการ เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของ

21,080.00 21,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

PR2200063100055 1/11/2019
595 ขออนุมัติซื อวัสดุการศึกษา จ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้ใน

การเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์
5,189.50 5,189.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) 

จ ากัด
บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063100047 1/11/2019

596 ขออนุมัติซื ออุปกรณ์การเชียร์จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการของนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

4,220.00 4,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฮาวาย ร้านฮาวาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063100045 1/11/2019

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

597 ขออนุมัติซื อวัสดุการศึกษา จ านวน 14 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์

3,205.00 3,205.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063110029 11/11/2019

598 ขออนุมัติซื อ Adapter จ านวน 1 ชิ น เน่ืองจาก 
Adapter ของเคร่ืองช่ังน  าหนักช ารุดไม่สามารถใช้งานได้

1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063110044 15/11/2019

599 ขออนุมัติซื อ แบตเตอร่ี 7.2 แอมป์ 12 โวลต์ จ านวน 18
 ใบ เน่ืองจากแบตเตอร่ีเส่ือมสภาพ หรือหมดอายุการใช้
งาน จึงมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแบตเตอร่ี

14,220.00 14,220.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063110043 15/11/2019

600 ขออนุมัติซื อของท่ีระลึกส าหรับหน่วยงาน จ านวน 2 
หน่วยงาน เพ่ือเป็นของท่ีระลึกในโครงการสหกิจศึกษา
นานาชาติกับมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั งท่ี 3

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง วิสหกิจชุมชนกลุ่มเส่ือบ้านท่าแฉลบ วิสหกิจชุมชนกลุ่มเส่ือบ้านท่าแฉลบ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063110041 15/11/2019

601 ขออนุมัติซื อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 14 
รายการ เพ่ือใข้ในวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร

14,760.65 14,760.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063110052 22/11/2019

602 ขออนุมัติจ้างติดฟิล์มกรองแสง 80 % เพ่ือส าหรับกรอง
แสงลดความร้อนห้องเพาะเลี ยงถังเช่า

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063110049 22/11/2019

603 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 24
 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือรับส่งบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เดินทางไปสนามบิน
สุวรรณภูมิเพ่ือเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063110053 22/11/2019

604 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสารและเข้าเล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือใช้
เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์

16,861.20 16,861.20 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063110054 26/11/2019

605 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการส ารวจความ
ต้องการศึกษาต่อด้านบริหารธุริจเพ่ือพัฒนาลักสูตร

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนอนอ้วน ร้านหนอนอ้วน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063110061 27/11/2019

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

606 ขออนุมัติซื อพวงหรีด 2 พวง แสดงความเสียใจกับการ
เสียชีวิตของบิดา-มารดาบุคลากรของคณะ (ดร.เนตรดาว
 ชัยเขต)

          2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง นีโน่ ฟลอริส & ดีไซน์ นีโน่ ฟลอริส & ดีไซน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PW630033 5/11/2019

607 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ 1 คัน รดน  าศพและสวดพระ
อภิธรรมศพบิดา-มารดาบุคลากรของคณะ (ดร.เนตรดาว
 ชัยเขต)

          2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PW630034 5/11/2019

608 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ 1 คัน ลงพื นท่ี โครงการบริการ
วิชาการ โครงการเช่ือมโยงเศรษฐกิจพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน
 EEC อย่างยืน

          2,500.00        2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PW630035 5/11/2019

609 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ 1 คัน สวดพระอภิธรรมศพบิดา-
มารดาบุคลากรของคณะ (ดร.เนตรดาว ชัยเขต)

          2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PW630038 5/11/2019

610 ขออนุมัติซื อวัสดุน  ามันเชื อเพลิงรถจักรยานยนต์ราชการ
 ทะเบียน 1กช637 ส าหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ราชการ
ในการติดต่อราชการรับ-ส่งเอกสาร

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

PR2400063110012 6/11/2019

611 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาค
เรียนท่ี1/2562

        36,837.00      36,837.00 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110011 6/11/2019

612 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ 1 คัน ร่วมประชุมเพลิงบิดา-
มารดาบุคลากรของคณะ (ดร.เนตรดาว ชัยเขต)

          2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PW630039 5/11/2019

613 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 คัน 3 วัน 
เดินทางในโครงการทัศนศึกษาเส้นทางอารยธรรมภาค
อีสาน เพ่ือฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์(20-22พย62)

        10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูริตา ทราเวล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูริตา ทราเวล มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110037 14/11/2019

614 ขออนุมัติซื อวัสดุเชื อเพลิง น  ามันรถจักรยานยนต์ราชการ
 1 กช 637 ส าหรับใช้ในราชการตามภารกิจของคณะ

80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110030 14/11/2019

615 ขออนุมัติซื อน  าด่ืมถังใส 26 ถัง ส าหรับบริโภคภายใน
อาคาร บริการผู้มาติดต่อราชการ คณะการจัดการและ
การท่องเท่ียว

910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110036 14/11/2019

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

616 ขออนุมัติซื อกระเป๋าผ้า 100 ใบ ส าหรับใช้ในการจัด
อบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการจัดงาน Event (สสปน.
หรือTCEB)(28-29พย62)

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

PR2400063110031 14/11/2019

617 ขออนุมัติซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Laptop) 
จ านวน 2 เคร่ือง ส าหรับใช้ในโครงการCompetence 
centres for the development of sustainable 
tourism and innovative...(TOURIST 2017-2020)

93,946.00 93,946.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400063110001 15/11/2019

618 ขออนุมัติซื อวัสดุงานช่าง 3 รายการ ส าหรับซ่อมแซม
อุปกรณ์ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการ
และการท่องเท่ียว

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ ไพรเวชค้าวัสดุ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110038 15/11/2019

619 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์(รถตู้)ของคณะ
 (แบตเตอร่ีพร้อมเปล่ียน 1ลูก) ส าหรับใช้ทดแทน
แบตเตอร่ีเดิมท่ีเส่ือมสภาพ รถตู้ ทะเบียน ฮท 107

2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง แสงชัยอะไหล่ แสงชัยอะไหล่ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110039 15/11/2019

620 ขออนุมัติจ้างออกแบบและพิมพ์ Roll up พร้อมโครง 1
 ชุด ส าหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์คณะการจัดการ
และการท่องเท่ียว ในโอกาสต่าง ๆ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110040 15/11/2019

621 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสารอบรม 60 ชุด ส าหรับใช้
ในการจัดอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรม
ร่วมสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการชั นน าของโลก
และของประเทศ:การพัฒนาหลักสูตร
E-Commerce(21พย62)

2,460.00 2,460.00 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110042 18/11/2019

622 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไดคัท 1 ป้าย (หน้าเวที) ส าหรับใช้
ในโครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการจัดงาน Event (สสปน.
หรือTCEB) (28-29พย62)

856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอาร์ตมีเดีย จ ากัด บริษัท ชลบุรีอาร์ตมีเดีย จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110048 20/11/2019

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

623 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล 2 ป้าย (หน้าเวทีและหน้า
ห้อง) ส าหรับใช้ในโครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการจัดงาน Event 
(สสปน.หรือTCEB) (28-29พย62)

1,935.00 1,935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110049 20/11/2019

624 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์ 3 รายการ และวัสดุ 2 รายการ 
(ถังต้มน  าไฟฟ้า 1 ใบ, เคร่ืองอุ่นกาแฟ 2ใบ, คูลเลอร์น  า 
1 ใบ) วัสดุ (โถกาแฟ 4ใบ, เหยือกน  า 2ใบ) โครงการ
บริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

28,000.03 28,000.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จ ากัด บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PW630049 20/11/2019

625 ขออนุมัติซื อวัสดุอบรม (กระเป๋า 180 ใบ) ส าหรับใช้ใน
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (27พย62)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ยูเน่ียนสตาร์ ยูเน่ียนสตาร์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PW630052 21/11/2019

626 ขออนุมัติซื อวัสดุอบรม (ปากกา 200 แท่ง) ส าหรับใช้ใน
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (27พย62)

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PW630053 21/11/2019

627 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารอบรม (168 ชุด/เล่ม) ส าหรับ
ใช้ในโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
(27พย62)

9,240.00 9,240.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PW630054 21/11/2019

628 ขออนุมัติซื อวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือกรฝึกอบรม 17 
รายการ โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการจัดงาน Event (สสปน.
หรือTCEB) (28-29พย62)

16,481.50 16,481.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เค.เอช.คิทเช่นแวร์ จ ากัด บริษัท ที.เค.เอช.คิทเช่นแวร์ จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110059 22/11/2019

629 ขออนุมัติซื อวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือการฝึกอบรม 2 
รายการ โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการจัดงาน Event (สสปน.
หรือTCEB) (28-29พย62)

12,347.80 12,347.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สินศิวา จ ากัด บริษัท สินศิวา จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110060 22/11/2019

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

630 ขออนุมัติซื อวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือการฝึกอบรม 
(ของสด 17 รายการ จ านวน 3ชุด) โครงการพัฒนา
หลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการ
จัดงาน Event (สสปน.หรือTCEB) (29พย62)

4,170.00 4,170.00 เฉพาะเจาะจง นส.สุภานัน วรรัตน์ นส.สุภานัน วรรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110066 25/11/2019

631 ขออนุมัติซื อวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือการฝึกอบรม 
(ของสด 17 รายการ จ านวน 3ชุด) โครงการพัฒนา
หลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการ
จัดงาน Event (สสปน.หรือTCEB) (28พย62)

4,170.00 4,170.00 เฉพาะเจาะจง นส.สุภานัน วรรัตน์ นส.สุภานัน วรรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110065 25/11/2019

632 ขออนุมัติซื อวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือการฝึกอบรม 
(เคร่ืองปรุง 5 รายการ) โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการจัดงาน Event 
(สสปน.หรือTCEB) (28-29พย62)

1,517.00 1,517.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. สาขาบางแสน 
สาขาท่ี 00083

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. สาขาบางแสน 
สาขาท่ี 00084

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110067 25/11/2019

633 ขออนุมัติซื อวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือการฝึกอบรม 
(ดอกไม้สด 4 มัดเล็ก) โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการจัดงาน Event 
(สสปน.หรือTCEB) (28-29พย62)

236.00 236.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. สาขาบางแสน 
สาขาท่ี 00083

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. สาขาบางแสน 
สาขาท่ี 00084

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110069 25/11/2019

634 ขออนุมัติซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ โครงการ
จัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี (27พย62)

1,082.00 1,082.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PW630058 25/11/2019

635 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถตู้ของคณะ (ซ่อม
แอร์) ทะเบียน ฮท 107 กทม. คณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร์ สมคิดแอร์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110070 26/11/2019

636 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง 8 อัน (ตรายางช่ือและต าแหน่ง
ผู้บริหารของคณะ) เพ่ือใช้ส าหรับประทับบนเอกสาร
ราชการ คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟิค แสนสุขกราฟฟิค มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063110072 27/11/2019

637 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน  าด่ืม 4,800.00        4,800.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา จัดเตรียมส าหรับบริการน  าด่ืมแก่
คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600063110004 1/11/2562

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

638 ขอความเห็นชอบในการจัดหากุญแจสายยู 25 มม. 3,798.50        3,798.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

จัดเตรียมส าหรับล็อคเครสเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกันความ
สญหายท่ีเกิดกับคอมพิวเตอร์

PR2600063110005 1/11/2562

639 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดาษ 35,952.00      35,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

จัดเตรียมเพ่ือใช้ในงานพิมพ์และ
ถ่ายเอกสารในงานส านักงานและ
จัดเตรียมการเรียนการสอน

PR2600063110021 5/11/2562

640 ขอความเห็นชอบในการจัดซื อวัสดุในการซ่อมอาคาร
หอพัก+อาคารวิทยาลัย

52,724.25      52,724.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

เพ่ือใช้เป็นวัสดุส าหรับซ่อมภาน
ในหอพัก และอาคารเรียน 
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด

PR2600063110012 5/11/2562

641 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ 
จ านวน 1 คัน ใช้ในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ท่ี
เชียงใหม่

12,000.00      12,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อีสเทิร์น พลาเนท 
อินฟอร์เมช่ัน ทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อีสเทิร์น พลาเนท 
อินฟอร์เมช่ัน ทัวร์

จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 
เพ่ือพาผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปทัศน
ศึกษารอบเมืองเชียงใหม่ และไป
ทานอาหาร

PR2600063110014 6/11/2562

642 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 94,183.00      94,183.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในห้องพัก
อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ 
เน่ืองจากได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัย
และเจ้าหน้าท่ีว่าพบความช ารุด  
จึงได้แจ้งช่างด าเนินการซ่อมแซม

PR2600063110018 7/11/2562

643 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 93,684.88      93,684.88 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพุ่ือใช้ในประกอบการเรียนการ
สอนของนิสิตในรายวิชาของ
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063110017 7/11/2562

644 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 49,192.00      49,192.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพุ่ือใช้ในประกอบการเรียนการ
สอนของนิสิตในรายวิชาของ
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063110016 7/11/2562

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

645 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

20,758.00      20,758.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีและผู้พัก
อาศัยว่าพบเคร่ืองปรับอากาศ
ช ารุด น  ารั ว มีเสียงดังจึงได้แจ้ง
ช่างด าเนินการซ่อม

PR2600063110034 8/11/2562

646 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างปฏิบัติหน้าท่ี-งานหอพัก 840.00           840.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย นางสาวนพรัตน์ ครุฑปราการ ปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อย
ของหอพักและอ านวยความ
สะดวกให้นิสิตหอพักในช่วงวันท่ี 
9-10 พฤศจิกายน 2562

PR2600063110033 8/11/2562

647 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างพิมพ์ โปสเตอร์ 13,500.00      13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ จัดเตรียมส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ
ให้เป็นท่ีรู้จักของนักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครอง

PR2600063110040 13/11/2562

648 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุและจัดจ้างย้ายของท่ี
หอพัก

3,860.00        3,860.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย น.ส. นิภาพร แสงสว่าง กระดาษสีน  าตาล เพ่ือใช้ใน
ส านักงาน ถุงแก้วจัเตรียมส าหรับ
ใส่อุปกรณ์เคร่ืองเขียนส าหรับจัด
ชุดเตรียมแจกให้นักเรียนท่ีมุ่งหวัง
ศึกษาต่อใน BUUIC และ
จัดเตรียมอุแกรณ์ส าหรับซ่อม
หอพัก จ้างเหมาย้ายห้องท่ีหอพัก

PR2600063110042 13/11/2562

649 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท าเสื อBuuic 15,660.00      15,660.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพงษ์ อุดมพรธนสาร นางสมพงษ์ อุดมพรธนสาร จัดเตรียมส าหรับแจกนิสิตชั นปีท่ี 1
 ปีการศึกษา 2562

PR2600063110041 13/11/2562

650 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับ
อากาศ ใช้ในโครงการ

14,000.00      13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด จ้างเหมารถบัสปรับอากาศใช้ใน
โครงการปฏิบัติภาคสนาม เพ่ือ
ขอรับบัตรมัคคุเทศน์ เส้นทางจัง
หวีดเชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน 
และ ล าปาง

PR2600063110049 14/11/2562

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

651 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร 5,265.50        5,265.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ค่าถ่ายเอการส่วนเกินเดือน ต.ค. 
62 จนวน 21,062 แผ่น เป็นถ่าย
เอกสารชีท ส าหรับใช้ในการเรียน
การสอนของนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600063110050 14/11/2562

652 ขอความเห็นชอบโปรแกรมส าหรับงานออกแบบ 66,618.20      66,618.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมเพ่ือใช้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการ
ประมวผลระดับสูง เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนของนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติหลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตร์บัณฑิต (BFA) สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศน์ศิลป์นั น

PR2600063110052 14/11/2562

653 ขอความเห็นชอบในการจัดหายาสามัญประจ าบ้าน 10,459.00        8,821.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด เพ่ือใช้รักษาโรคเบื องต้นท่ีอาจจะ
เกิดกับนิสิต เจ้าหน้าท่ี และ
คณาจารย์ภายในอาคารหอพัก
วิทยาลัยนานาชาติ และอาคาร
เรียนวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063110055 18/11/2562

654 ขอความเห็นชอบในการจัดหาตู้เหล็ก 3 ชั น 8,000.00        7,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ จัดเตรียมเพ่ือเพ่ิมความเป็น
ระเบียบในการจัดเก็บเอกสารใน
ส านักงาน

PR2600063110059 18/11/2562

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

655 ขอความเห็นชอบในการจัดหาตู้เย็น 26,000.00      25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับ
ห้องพัก VIP จ านวน 4 ห้องเพ่ือ
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดเสียหาย, 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
แขกของมหาวิทยาลัย แขกของ
วิทยาลัยนานาชาติ คณะผู้บริหาร
ทั งในระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะ รวมไปถึงอาจารย์ 
และนิสิตระดับปริญญาโทขึ นไป

PR2600063110058 18/11/2562

656 ขอความเห็นชอบในจัดหาเคร่ืองเคลือบบัตร 5,000.00        4,440.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

จัดเตรียมเพ่ือใช้ในการส่ือสาร 
ประสานงานกิจกรรมต่างๆด้าน
กิจการนิสิต

PR2600063110061 18/11/2562

657 ขอความเห็นชอบในการจัดหาดคร่ืองรับ-ส่งวิทยุส่ือสาร 7,000.00        6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

จัดเตรียมเพ่ือใช้ในการส่ือสาร 
ประสานงานกิจกรรมต่างๆด้าน
กิจการนิสิต

PR2600063110062 18/11/2562

658 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมป๊ัมน  าอาคาร
วิทยาลัยนานาชาติ

27,350.00      27,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบป๊ัม
น  าบริเวณข้างห้องหญิงชั น 1 
อาคารวิทยาลัย เสียงดังผิดปกติ
และมีน  าร่ัวมาจากท่อน  าจ านวน
มาก จึงแจ้งซ่างเข้าตรวจสอบ

PR2600063110053 18/11/2562

659 ขอความห็นชอบในการจัดหารถเข็น 6,000.00        5,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนิสิต
 ผู้พักอาศัย และผู้ปกครอง
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงวันย้าย
เข้าและย้ายออก ของหอพักนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063110057 18/11/2562

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

660 ขอความเห็นชอบในการจัดหาตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 7,800.00        7,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ จัดเตรียมเพ่ือเพ่ิมความเป็น
ระเบียบในการจัดเก็บเอกสารใน
ส านักงาน

PR2600063110060 18/11/2562

661 ขอความเห็นชอบในจัดหาเคร่ืองขัดกระดาษทราย และ
เล่ือยจ๊ิกซอร์พร้อมใบเล่ือย

6,000.00        5,146.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

จัดเตรียมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนนิสิตได้   ลงมือ
ใช้เคร่ืองมือจริง

PR2600063110063 18/11/2562

662 ขอความเห็นชอบในการจัดหาไมโครเวฟ 6,000.00        5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
แขกของมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยนานาชาติ ในขณะท่ีเข้า
พักในหอพักนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติ ใช้ท่ีห้อง kitchen lab

PR2600063110056 18/11/2562

663 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโทรโข่ง 4,000.00        3,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

จัดเตรียมเพ่ือใช้ในการส่ือสาร 
ประสานงานกิจกรรมต่างๆด้าน
กิจการนิสิต

PR2600063110064 18/11/2562

664 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโทรศัพท์ 4,200.00        4,129.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมเพ่ือใช้ในการส่ือสารท่ี
ห้องพักอาจารย์ชั น 3 ชั น 6 ชั น 2
 และเจ้าหน้าท่ีส านักงาน

PR2600063110054 18/11/2562

665 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 95,000.00      95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063110074 20/11/2562

666 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 79,200.00      79,200.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063110075 20/11/2562

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

667 ขอความเห็นชอบในการจัดหาชุดโต๊ะ-เก้าอี  ประชุม 
ส าหรับ 20 ท่ีน่ัง

67,600.00      67,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือจัดเตรียมส าหรับใช้ท่ีอาคาร
สโมสรนิสิต ให้นิสิตจัดประชุม คุย
งานหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องภายใน 
ระหว่างสมาชิกสโมสรนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ และนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063110082 26/11/2562

668 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเคร่ืองส าองไฟฟ้า 26 
เคร่ือง

65,000.00      63,986.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ 
ซ่อมแล้วไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายส ารอง
ไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าท่ี คณาจารย์  เน่ืองจาก
ไฟกระชากบ่อย เป็นการป้องกัน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ เสียหาย

PR2600063110084 26/11/2562

669 ขอความเหนชอบในการจัดหาซองจดหมายและ
สต๊ิกเกอร์A4

15,000.00      10,990.07 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) เพ่ือใช้เป็นวัสดุในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ส่งส่ือ
ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงรียนท่ัว
ประเทศ

PR2600063110081 26/11/2562

670 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโต๊ะท างานเหล็ก เก้า
ท างาน เก้าอี เอนกประสงค์ โซฟา

81,000.00      80,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ จัดเตรียมเพ่ือใช้ในอาคารสโมสร
นิสิต ให้สมาชิกสโมสรนิสิตน่ัง
เตรียมงาน กิจกรรมต่างๆเก้าอี 
เอนกประสงค์ให้นิสิตน่ังท า
กิจกรรม โซฟาส าหรับรับแขกท่ี
ห้องสโมสรนิสิต

PR2600063110083 26/11/2562

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

671 ขอความเห็นชอบในการจัดกระเป๋าผ้าสปันปอนด์ 28,087.50      28,087.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัชรนันท์ ซีเล็คช่ัน จ ากัด บริษัท พัชรนันท์ ซีเล็คช่ัน จ ากัด เพ่ือมอบให้กับนักเรียน นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายท่ีคาดหวังว่าจะเข้า
ศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยนานาชาติ แจก
 ณ วันท่ีไปประชาสัมพันธ์
หลักสูตรท่ีโรงเรียนต่างๆ

PR2600063110085 28/11/2562

672 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 35,760.00      35,760.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063110091 28/11/2562

673 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 1,102.50        1,102.50 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คจ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063110089 28/11/2562

674 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 91,557.00      91,557.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063110090 28/11/2562

675 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารการเรียนการสอนการ
ปฏิบัติงานภายในคณะ

4,700.00        4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
รุ่งรัตน์ แสงสุข/ เสนอราคา 4,700 
บาท

  ร้านLEEDA COPY รุ่งรัตน์ แสงสุข 
 / เสนอราคา 3,147.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700063110006 1/11/2019

676 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนพฤศจิกายน 2562

5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอ
ราคา 5,000 บาท

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอ
ราคา 4,998 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700063110005 1/11/2019

677 ขออนุมัติเบิกค่าน  ามันรถรับส่งเอกสาร ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2562

400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 
400 บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 
400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700063110004 1/11/2019

678 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการพาหนะโครงการตรวจ
ประเมินรับรองสถาบัน วันท่ี 6-7 พฤศจิกายน 2562

13,500.00      13,500.00 เฉพาะเจาะจง หกจ.แชมป์มหานครทราเวล / เสนอ
ราคา 13,500 บาท

หกจ.แชมป์มหานครทราเวล / เสนอ
ราคา 13,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2700063110001 4/11/2019

679 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ-
ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยฯ

1,658.50        1,658.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด /
เสนอราคา 1,658.50 บาท

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด /
เสนอราคา 1,658.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700063110027 20/11/2019

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

680 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์บริการการแพทย์
แผนไทยฯ (แก๊สหุงต้ม/ลูกประคบสมุนไพรสด)

2,340.00        2,340.00 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรีและบูรพาแก๊ส    /เสนอ

ราคา 2,340 บาท

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรีและบูรพาแก๊ส    /เสนอ

ราคา 2,340 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700063110028 25/11/2019

681 ขออนุมัติซ่ือและเบิกเงินค่าวัสดุในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 765322 เทคโนโลยีผักและผลไม้

585.00 585.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร ตลาดสดวัฒนานคร มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ 
ราคาต่ า

PR2800063110001 4/11/2019

682 ขออนุมัติซื อและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชา 765421 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญชาติ

543.00 543.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร ตลาดสดวัฒนานคร มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ 
ราคาต่ า

PR2800063110002 4/11/2019

683 ขออนุมัติซื อและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชา 76110559

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร ตลาดสดวัฒนานคร มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ 
ราคาต่ า

PR2800063110003 5/11/2019

684 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

5,399.65 5,399.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800063110004 5/11/2019

685 ขออนุมัติซื อและเบิกเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง 7,286.90 7,286.90 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดื  มีคุณภาพ ราคาได้
มาตราฐาน

PR2800063110012 13/11/2019

686 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าเหมาบริการบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับงานทางการเกษตร

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร ค าละมูล นายวิเชียร ค าละมูล บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PO2800063110001 18/11/2019

687 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสารประกอบการเรียน
การสอน

2,071.95 2,071.95 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063110005 4/11/2019

688 ซื อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ส าหรับเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 1 ชุด

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063110008 4/11/2019

689 ซื อเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาดไม่เกิน 2 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063110009 4/11/2019

690 ซื อเคร่ืองช่ังระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดพิกัด 15 
กิโลกรัม จ านวน 2 เคร่ือง

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนเทค สเกล แอนด์ อินสตรู
เมนท์ จ ากัด

บริษัท เซนเทค สเกล แอนด์ อินสตรู
เมนท์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063110007 4/11/2019

691 ซื ออุปกรณ์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย จ านวน 2 ชุด 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063110010 4/11/2019

692 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จ านวน 25 รีม 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063110030 8/11/2019

693 ซื อวัสดุการศึกษา จ านวน 6 รายการ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รจนาเจียรนัย ร้าน รจนาเจียรนัย มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063110035 11/11/2019

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

694 จัดซื อก๊าซออกซิเจน จ านวน 6 ท่อ และก๊าซไนโตรเจน 
จ านวน 3 ท่อ

2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาฤดี  ทองทิพย์ นางสาวจุฬาฤดี  ทองทิพย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063110050 15/11/2019

695 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั งพื นหรือแบบ
แขวน ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 ชุด

28,600.00 28,600.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063100017 22/11/2019

696 จัดซื อถังดับเพลิง 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซฟตี ไฟร์ ชลบุรี การดับเพลิง ร้าน เซฟตี ไฟร์ ชลบุรี การดับเพลิง มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063100014 22/11/2019

697 คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จ านวน 1 เคร่ือง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063110058 22/11/2019

698 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
40-0209 จบ

12,125.00 12,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100025 1/11/2562

699 เปลสนาม 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัชชัยเภสัช ร้าน ชัชชัยเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100021 1/11/2562

700 เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัชชัยเภสัช ร้าน ชัชชัยเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100020 1/11/2562

701 ปะยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 3720 จบ 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฐิติพงษ์พาณิชย์ บจก.ฐิติพงษ์พาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100026 1/11/2562

702 ตรวจเช็ครถยนต์ประจ าปี เปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง และ
เปล่ียนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40-0229 จบ

31,123.30 31,123.30 เฉพาะเจาะจง บจก.วอลโว่ (ประเทศไทย) บจก.วอลโว่ (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110011 6/11/2562

703 ยาสามัญประจ าห้องพยาบาล จ านวน 25 รายการ 17,449.00 17,449.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัชชัยเภสัช ร้าน ชัชชัยเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110012 6/11/2562

704 จ้างเหมารถแมคโฮขนาดเล็ก PC-30 และรถด๊ัมเล็ก 4 
ล้อ ด าเนินการเกล่ียดินและตบแต่งภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายส าเริง เลิศธัญญา นายส าเริง เลิศธัญญา มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110031 11/11/2562

705 จัดซื อวัสดุ จ านวน 3 รายการ ส าหรับใช้ในการตกแต่ง
การปูพื นห้องท างานรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
 ชั น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

3,930.00 3,930.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110029 11/11/2562

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

706 จัดซื อเทปโฟมอะคริลิค 10 เมตร จ านวน 5 ม้วน 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110030 11/11/2562

707 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานกราฟฟิค จ านวน 
1 เคร่ือง

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอดไวซ์ บจก.แอดไวซ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110028 11/11/2562

708 จัดซื อโคมไฟและอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 4 รายการ 11,944.00 11,944.00 เฉพาะเจาะจง พลอยแสงไลท์ติ ง พลอยแสงไลท์ติ ง มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110032 13/11/2562

709 จ้างท าพระบรมฉายาลักษณ์ จ านวน 6 รายการ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ชัยชัยกรอบรูป ชัยชัยกรอบรูป มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110046 15/11/2562

710 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ หมายเลข
ครุภัณฑ์ มบ.จบ.570900601000001

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บุญน า สิทธิวงศ์ บุญน า สิทธิวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110047 15/11/2562

711 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ หมายเลข
ครุภัณฑ์ มบ.จบ.5409006010002

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บุญน า สิทธิวงศ์ บุญน า สิทธิวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110048 15/11/2562

712 จัดซื อคลอรีนเกล็ด 90% จ านวน 5 ถัง 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
จ ากัด

บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110044 15/11/2562

713 จัดซื อหลอด LED 13  W แสงคูลเดย์ไลท์ จ านวน 40 
หลอด และ หลอดLED 13  W แสงวอร์มไลท์ จ านวน 
20 หลอด

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110045 15/11/2562

714 จ้างเหมารักษา ปรับปรุง ดูแลอาคารสถานท่ีและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31
 มีนาคม พ.ศ. 2563

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพลิน สมหมาย นายไพลิน สมหมาย มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208063110004 18/11/2562

715 ซื อชุดเคร่ืองส าอางค์แต่งหน้า ส าหรับใช้ในโครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์ บิวตี ร้าน แอร์ บิวตี มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110057 18/11/2562

716 จ้างเหมารักษา ปรับปรุง ดูแลอาคารสถานท่ีและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31
 มีนาคม พ.ศ. 2563

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชขจร เปรมชนม์ นายเดชขจร เปรมชนม์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208063110001 18/11/2562

717 จ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณภายนอกสระว่ายน  า 
ตั งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 
2563

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช สวัสดีมงคล นายสมเดช สวัสดีมงคล มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208063110003 18/11/2562

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

718 จ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณภายในสระว่ายน  า 
ตั งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 
2563

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ เสง่ียมโพธ์ิ นายบุญเลิศ เสง่ียมโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208063110002 18/11/2562

719 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 
8068 จบ

1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100024 18/11/2562

720 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 
2768 จบ

5,935.00 5,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100027 18/11/2562

721 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 
1987 จบ

6,920.00 6,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100028 18/11/2562

722 ซื อปูนปรับสภาพน  า 3 ตัน ส าหรับใช้ในการจัดโครงการ
จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา ณ สวนนันทนาการ

8,480.00 8,480.00 เฉพาะเจาะจง สินพานิช สินพานิช มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110058 18/11/2562

723 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับติดตั ง ณ
 ห้องงานแผนและทรัพย์สิน ตั งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจกท์ แพลน จ ากัด บริษัท โปรเจกท์ แพลน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208063110012 20/11/2562

724 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับใช้งาน
ในห้องงานอาคารสถานท่ี ตั งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2562 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208063110009 20/11/2562

725 เช่าชุดเคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด ส าหรับใช้รองรับการจัด
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
เครือข่ายพัฒนางานด้านบุคลากร เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี นายชัยศิริ ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110082 20/11/2562

726 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1  เคร่ือง ส าหรับใช้งาน
ในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั งแต่วันทุ่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.
 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208063110013 20/11/2562

727 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับใช้งาน
ในงานการเจ้าหน้าท่ี ตั งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 -
 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208063110010 20/11/2562

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

728 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 5  เคร่ือง ส าหรับใช้งาน
ในห้องบรรยาย S208, S304, S305, S505, S506 
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจ าเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208063110014 20/11/2562

729 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง ส าหรับใช้งาน
ในห้องการเงินและพัสดุ ตั งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2562 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563

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

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208063110008 20/11/2562

730 เช่าเครุ่ืองคอมพิวเเตอร์ จ านวน 5 เคร่ือง ส าหรับใช้งาน
ในห้องการเงินและพัสดุ ตั งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208063110011 20/11/2562

731 จัดซื อพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 พาน ส าหรับใช้ใน
งานพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง'' ประจ าปี 2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดอกไม้ ร้านบ้านดอกไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110079 20/11/2562

732 ซ่อมแซมมอเตอร์ป๊ัมน  าประจ าโรงสูบน  าเวียนสระว่ายน  า
 จ านวน 3 เคร่ือง

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยไดนาโม ร้านน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110062 21/11/2562

733 เคร่ืองสแกนลายนิ วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 
จ านวน 2 ระบบ

19,400.00 19,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100022 25/11/2562

734 ไฟฉุกเฉิน จ านวน 11 ตัว 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100023 25/11/2562

735 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 
8068 จบ

2,740.00 2,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110093 26/11/2562

736 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 
3720 จบ

1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110091 26/11/2562

737 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 
1987 จบ

37,050.00 37,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110092 26/11/2562

738 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง เพ่ือใช้ในการ
ท างานของบุคลากรกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ตั งแต่
วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208063110021 28/11/2562

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

739 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียน สตาร์ ร้านยูเน่ียน สตาร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110056 6/11/2019

740 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110057 6/11/2019

741 ขอความเห็นชอบขัดซื อ และขออนุมัติเบิกเงินค่าน  ามัน
แก๊สโซฮอล์

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110098 12/11/2019

742 ขอความเห็นชอบจัดซื อ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
เทนนิส

4,420.00 4,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีล่า สปอร์ต จ ากัด บริษัท กีล่า สปอร์ต จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063100292 20/11/2019

743 ขอความเห็นชอบจัดซื อ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,880.00        1,872.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110202 21/11/2019

744 ขอความเห็นชอบจัดซื อ และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ จุลส ารวล นายยุทธการ จุลส ารวล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110251 27/11/2019

745 ขอความเห็นชอบจัดซื อ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
แบดมินตัน

16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร รุ่งสอาด นายพงศธร รุ่งสอาด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110253 27/11/2019

746 ขอความเห็นชอบจัดซื อ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110255 27/11/2019

747 ขอความเห็นชอบจัดซื อ และขออนุมัติซื อชุดกีฬารักบี 
ฟุตบอล

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.Asgard Infinite บจก.Asgard Infinite มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110257 27/11/2019

748 ขออนุมัติซื อและเบิกเงินค่าโถแก้วดูดความชื น 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

สินค้าตรงตามความต้องการ มี
คุณภาพดี ราคาต่ าสุด

PR3300063110002 4/11/2019

749 ขออนุมัติซื อและเบิกเงินค่าตู้แช่ 4 องศาเซลเซียส 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

สินค้าตรงตามความต้องการ มี
คุณภาพดี ราคาต่ าสุด

PR3300063110016 14/11/2019

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

750 ขออนุมัติซื อและเบิกเงินค่าเคร่ืองข่ังทศนิยม 4 ต าแหน่ง
 จ านวน 1 เคร่ือง

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

สินค้าตรงตามความต้องการ มี
คุณภาพดี ราคาต่ าสุด

PR3300063110014 14/11/2019

751 ขออนุมัติซื อและเบิกเงินค่าเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง 
แบบตั งโต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

สินค้าตรงตามความต้องการ มี
คุณภาพดี ราคาต่ าสุด

PR3300063110015 14/11/2019

752 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินคุ่าจ้างจัดท าแผ่นพับเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การแนะแนวศึกษาต่อของคณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง แสงงามอิงค์เจ็ทวัฒนานคร แสงงามอิงค์เจ็ทวัฒนานคร บริการดี มีคุณภาพ รวดเร็ว ราคา
ต่ าสุด

PR3300063110020 26/11/2019

753 ขออนุมัติจัดซื อเคร่ืองด่ืม เพ่ือใช้ส าหรับรับรองผู้มา
ติดต่อราชการภายในคณะสหเวชศาสตร์

2,000.00 1,938.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,938.95 บาท

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซื อ 1,938.95 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110003 1/11/2019

754 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่ง พันต ารวจโท ดร.ธิติ มหาเจริญ มาสอนรายวิชา 
682476 นิติวิทยาศาสตร์ ในวันท่ี 8

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีเสนอ 
3,000.00 บาท

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110017 6/11/2019

755 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่งคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ 
เข้าร่วมเจราจาความร่วมมือเร่ืองการบริหารหลักสูตร
ปริญญาตรี (อ.กนกพรส ารองจ่าย)

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

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110014 6/11/2019

756 ขออนุมัติจัดซื อเคร่ืองช่ังน  าหนักแบบดิจิตอลพร้อมท่ีวัด
ส่วนสูง จ านวน 1 เคร่ือง

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
11,500.00 บาท

บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดราคาท่ีตกลงซื อ
 11,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063110001 6/11/2019

757 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 912 แผ่น โครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน ส าหรับนิสิต
กายภาพบ าบัด ชั นปีท่ี 3 (จ่ายทราย)

410.40 410.40 เฉพาะเจาะจง คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
410.40 บาท

คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
410.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110018 6/11/2019

758 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุส าหรับคลินิกกายภาพบ าบัด จ านวน
 8 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัย
และบริการคณะสหเวชศาสตร์ (คลินิกกายภาพบ าบัด)

3,348.43 3,348.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 3,348.43 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซื อ 3,348.43 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110021 8/11/2019

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

759 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุส าหรับคลินิกกายภาพ จ านวน 5 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและ
บริการคณะสหเวชศาสตร์ (คลินิกกายภาพบ าบัด)

3,659.40 3,659.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 3,659.40 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซื อ 3,659.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110020 8/11/2019

760 ขออนุมัติจัดจ้างเดินระบบน  าเข้ามิเตอร์พร้อมอุปกรณ์
และค่าแรง จ านวน 2 จุด (อ.กนกพรส ารองจ่าย)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พิกุลทอง ราคาท่ี
เสนอ 2,000.00 บาท

นายเฉลิมพล พิกุลทอง ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 2,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110030 11/11/2019

761 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่ง อาจารย์ชมพูนุช ศรีพุ่ม มาสอนรายวิชา 68442259 
โภชนาการการกีฬา และการออกก าลังกาย ในวันท่ี 1 
ธันวาคม 2562

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110034 12/11/2019

762 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่ง อาจารย์ชมพูนุช ศรีพุ่ม มาสอนรายวิชา 68442259 
โภชนาการการกีฬา และการออกก าลังกาย ในวันท่ี 14 
ธันวาคม 2562

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110036 12/11/2019

763 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่ง อาจารย์ชมพูนุช ศรีพุ่ม มาสอนรายวิชา 68442259 
โภชนาการการกีฬา และการออกก าลังกาย ในวันท่ี 7 
ธันวาคม 2562

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110035 12/11/2019

764 ขออนุมัติจัดซื อผ้าสาลู (ผ้าอ้อมรองหมอน) จ านวน 5 
แพ็ค

3,000.00 2,535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,535.00 บาท

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซื อ 2,535.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110038 13/11/2019

765 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 4 เล่ม 
(จ่ายทราย)

560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
560.00 บาท

คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
560.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110042 14/11/2019

766 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาบริการโลหิต รหัส
วิชา 682352 (อ.จิราพร)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,500 บาท

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซื อ 3,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110047 18/11/2019

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

767 ขออนุมัติจัดซื อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 6 กล่อง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีเสนอ 
9,000 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลงซื อ
 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110046 18/11/2019

768 ขออนุมัติจัดจ้างป๊ัมกุญแจ จ านวน 1 ดอก (พ่ีโอ๋ส ารอง
จ่าย)

25.00 25.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ ราคาท่ีเสนอ 
25.00 บาท

กมล การกุญแจ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 25.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110052 19/11/2019

769 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์
 เข้าร่วมเจราจาความร่วมมือเร่ืองการจัดท าหลักสูตร
ปริญญาตรี

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

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110051 19/11/2019

770 ขออนุมัติจัดซื อเสื อกราวน์จ านวน 5 ห่อ และหมวกคลุม
ผมเย่ือกระดาษ จ านวน 1 PKG

3,327.70 3,327.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 3,327.70 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซื อ 3,327.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110054 21/11/2019

771 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูทางเข้า จ านวน
 1 ชุด

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชลบุรีมุ้งลวด ราคาท่ีเสนอ
6,500.00 บาท

ร้าน ชลบุรีมุ้งลวด ราคาท่ีตกลงจ้าง 
6,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110053 21/11/2019

772 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่ง ดร.สว่าง เพชรวิเศษ มาสอนรายวิชา 68234359 
โลหิตวิทยา 2 และ 68234459 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2
 วันท่ี 11 ธันวาคม 2562

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

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,100.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110057 22/11/2019

773 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่ง ดร.สว่าง เพชรวิเศษ มาสอนรายวิชา 68234359 
โลหิตวิทยา 2 และ 68234459 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2
 วันท่ี 4 ธันวาคม 2562

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

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,100.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110056 22/11/2019

774 ขออนุมัติจัดจ้างท าโปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่น เพ่ือใช้
ส าหรับน าเสนอผลงาน Burapha University 
Intenational Conference วันท่ี 27-29 พฤศจิกายน 
2562 (จ่ายซีลลอส)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 1,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110061 25/11/2019

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

775 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่ง พญ.สมฤทัย ช่วงโชติ มาสอนรายวิชา 68533559 
Non Gynecological Cytology ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562 ในวันท่ี 11ธันวาคม 2562

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

นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 2,800.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110071 26/11/2019

776 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา Clinical Bacteria 
และ Clinical Micro

9,150.00 9,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 9,150.00 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซื อ 9,150.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110065 26/11/2019

777 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่ง ศ.นพ.พิเชษ สัมปทากุล มาสอนรายวิชา 68533559
 Non Gynecological Cytology ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562 ในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562

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

นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 2,800.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110072 26/11/2019

778 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 3 รายการ
 เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา Clinical 
Bac,Clinical Micro และส่วนกลาง

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 1,926.00 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซื อ 1,926.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110066 26/11/2019

779 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่ง นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา 
68533559 Non Gynecological Cytology ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2562

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

นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 2,800.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110070 26/11/2019

780 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียนระบบไฟ จ านวน 2 จุด 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
เสนอ 600.00 บาท

นายสมศักด์ิ  บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 600.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110067 26/11/2019

781 ขออนุมัติจัดซื อหมึกเติมแท่นประทับ จ านวน 15 ขวด 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการมห
ศัลยพยาธิวิทยา 2 รหัส 68532659

172.70 172.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 172.70 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซื อ 172.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110062 26/11/2019

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

782 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่ง นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา 
68533559 Non Gynecological Cytology ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2562

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

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110069 26/11/2019

783 ขออนุมัติจัดจ้างท าโปสเตอร์ จ านวน 1 แผ่น เพ่ือใช้
ส าหรับการน าเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงาน the 7 th Burapha University 
International Conference 27-29 พฤศจิกายน 2562
 (อ.อุไรภรณ์ส ารองจ่าย)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาท่ี
เสนอ 500.00 บาท

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110077 27/11/2019

784 ขออนุมัติถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการ เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 วันท่ี 6 มกราคม -
 10 เมษายน 2563

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
5,700.00 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
5,700.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110075 27/11/2019

785 ขออนุมัติจัดซื อน  ามัน Gasohol 95 จ านวน 3.67 ลิตร 
(ไก่ส ารองจ่าย)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีเสนอ 100.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีตกลงซื อ 100.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110078 28/11/2019

786 ขออนุมัติจัดซื อน  ายาสารเคมี จ านวน 10 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การบริการ
โลหิต ส าหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ชั นปี 3 เทอม 
2/2562

5,650.00 5,450.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทยชลบุรี ราคาท่ีเสนอ 
5,450.00 บาท

สภากาชาดไทยชลบุรี ราคาท่ีตกลงซื อ
 5,450.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063110081 29/11/2019

787 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมตู้เมนควบคุม
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 งาน

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี 
ราคาท่ีเสนอ 17,500.00 บาท

นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 17,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063110002 29/11/2019

788 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน
คณะสหเวชศาสตร์

49,080.90 49,080.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ งเยนเนอรัลซัพ
พลาย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 49,080.90
 บาท

บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ งเยนเนอรัลซัพ
พลาย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซื อ 
49,080.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063110003 29/11/2019

789 ซื อของท่ีระลึกถุงอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 ถุง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน  า นางสาวทิภาพร พรายน  า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110002 1/11/2562

790 ซื อน  าด่ืมถัง จ านวน 131 ถัง 4,585.00 4,585.00 เฉพาะเจาะจง น  าด่ืมบ้านและสวน น  าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110003 1/11/2562

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

791 ซื อของท่ีระลึกอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 ถุง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน  า นางสาวทิภาพร พรายน  า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110005 4/11/2562

792 ซื อหมึกพิมพ์ จ านวน 1 หลอด ส าหรับใช้ในการจัด
โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ร่วมสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการชั นน าของโลก
และของประเทศ (การพัฒนาหลักสูตรทางด้าน Data 
Analytics)

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110012 5/11/2562

793 ซื อวัสดุ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 8 แพ็ค ซองพลาสติก
แข็ง A4 จ านวน 25 ซอง ปากกาลูกล่ืนสีน  าเงิน จ านวน 
1 แพ็ค เคร่ืองคิดเลข จ านวน 2 เคร่ือง

6,082.58 6,082.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110014 5/11/2562

794 ขออนุมัติซื อน  ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110015 6/11/2562

795 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในวันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2562

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

PR3800063110037 7/11/2562

796 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง อาคาร
ซอฟต์แวร์ปาร์ค แจ้งวัฒนะ ในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 
2562

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

PR3800063110038 7/11/2562

797 ซื อรถเข็นสเตนเลส 3 ชั น จ านวน 1 คัน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110042 11/11/2562

798 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถจักรยานยนต์ เปล่ียนซีลวดล้อ
หลัง เปล่ียนลูกปืนล้อ เปล่ียนดุมล้อหลัง 
รถจักรยานยนต์ของคณะ

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง อู่แกละหาดวอน อู่แกละหาดวอน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110064 14/11/2562

799 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่ชุดลูกยางดึงกระดาษเคร่ืองพิมพ์ 
Epson จ านวน 1 ชุด

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110084 14/11/2562

800 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 ป้าย 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110091 19/11/2562

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

801 ขออนุมัติซื อน  ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110097 19/11/2562

802 ซื อเทป PVC จ านวน 12 ม้วน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110113 20/11/2562

803 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับวิทยากรใน
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการบริหารเทคโนโลยีด้าน AI

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110132 22/11/2562

804 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางรับส่งวิทยากรในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมด้าน 
Accessibilty Technology for Universal Design ใน
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562

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

PR3800063110136 25/11/2562

805 จ้างเหมายานพาหนะจ านวน 2 วัน ส าหรับเดินทาง
รับส่งคณบดีเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติระหว่างวันท่ี 26 พ.ย. และ 1 ธันวาคม 
2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110138 25/11/2562

806 จ้างเหมาตรวจเช็คอุปกรณ์ของตู้ชุมสายโทรศัพท์
อัตโนมัติ และระบบโทรศัพท์แบบไอพี ของอาคารคณะ
วิทยาการสารสนเทศ

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110139 25/11/2562

807 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่ชุดกุญแจโต๊ะ จ านวน 2 ชุด 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110137 25/11/2562

808 ซื อของท่ีระลึก จ านวน 1 ชุด ส าหรับมอบให้วิทยากรใน
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการพัฒนา
นวัตกรรมด้าน Accessibility  Technology for 
Universal Design

1,510.00 1,510.00 เฉพาะเจาะจง สวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา สวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063110155 26/11/2562

809 ขอซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค และอุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้สาย

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 84,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 84,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900063110001 5/11/2562

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

810 ขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถจักรยานยนต์ทะเบียน 2 กษ 
1375 ชลบุรี

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900063100039 1/11/2562

811 ขอซื อเคร่ืองโปรเจคเตอร์ และ ไมโครโฟน 65,600.00 65,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป/
เสนอราคา 65,600.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป/
เสนอราคา 65,600.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900063110002 6/11/2562

812 ซื อหมึกพิมพ์เลเซอร์ 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
10,300.00 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
10,300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900063110003 26/11/2562

813 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลาย ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 9,374.40 9,374.40 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
 9,374.40 บาท

นายค าสวย  โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
 9,374.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900063110028 26/11/2562

814 จ้างเหมาบริการรถตู้ วันท่ี 17-18 พ.ย. 2562, 18-19 
พ.ย. 2562 , 25 พ.ย. 2562 โครงการบริการวิชาการฯ

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ธร  ทองเกษม/เสนอราคา 
12,500.00 บาท

นายพงศ์ธร  ทองเกษม/เสนอราคา 
12,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO000015 14/11/2562

815 จ้างท าใบประกาศนียบัตร โครงการบริการวิชาการฯ 130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP Print/เสนอราคา 130.00 
บาท

ร้าน SP Print/เสนอราคา 130.00 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR000019 14/11/2562

816 ซื อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการบริการวิชาการฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด (สาขาแหบมท
องบางแสน)/เสนอราคา 1,500.00 
บาท

บริษัท บีทูเอส จ ากัด (สาขาแหบมท
องบางแสน)/เสนอราคา 1,500.00 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR000029 18/11/2562

817 ขอความเห็นชอบเสนอซื อ-ค่าน  ามันเชื อเพลิง เติมวันท่ี 
21 พ.ย. 2562 เพ่ือไปรับ-ส่งผู้บริหาร อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีไปจัดตั งบูธในนิทรรศการ แสดงถึง
ความก้าวหน้าโครงการเพ่ิมพูนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ท่ีวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เติม
รถสถาบันภาษา ขฉ7133

1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 1.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ และ
จัดจ าหน่ายน  ามันเชื อเพลิง โดยตรง

PR4000063110019 21/11/2019

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

818 ขอความเห็นชอบเสนอซื อ-ค่าน  ามันเชื อเพลิง เติมวันท่ี 
22 พ.ย. 2562 เพ่ือไปรับ-ส่งผู้บริหาร อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี ไปเข้าร่วมจัดนิทรรศการ แสดงถึง
ความก้าวหน้าโครงการเพ่ิมพูนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ท่ีวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เติม
รถสถาบันภาษา ขฉ7133

1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 1.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ และ
จัดจ าหน่ายน  ามันเชื อเพลิง โดยตรง

PR4000063110021 21/11/2019

819 ขอความเห็นชอบเสนอจ้าง-ท า Pull Frame Back 
Drop เพ่ือไปตั งในนิทรรศการ ในการแสดงถึง
ความก้าวหน้าโครงการเพ่ิมพูนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ท่ีวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี

13,500.00      13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ ป่ินชุมพลแสง นายนรินทร์ ป่ินชุมพลแสง 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา    
   2.มีความน่าเช่ือถือ และมีอาชีพ
รับท าป้ายชนิดต่างๆ ฯลฯ โดยตรง

PR4000063110024 21/11/2019

820 ขอความเห็นชอบเสนอซื อ-ของท่ีระลึก (แฟลชไดร์ฟ 
พร้อมกล่องไม้) เพ่ือมอบรางวัลให้อาจารย์พิเศษ ใน
โครงการ        เร่ือง สัมมนาอาจารย์สถาบันภาษา 
ประจ าปี 2562         ภาคเรียนท่ี 2 : English Writing 
 Rating and Feedbacks วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562

1,800.00        1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ              
มหาวิทยาลัยบูรพา

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

PR4000063110025 22/11/2019

821 ขอความเห็นชอบเสนอซื อ-หนังสือแบบเรียน ตามใบ
ประกอบเสนอซื อ 0004/63 เพ่ือใช้ในโครงการ Jump 
Start English ส าหรับครูพันธ์ุใหม่ (กิจกรรม
โครงการวิจัย CLIL)

2,200.65        2,200.65 เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา    
   2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ 
และมีอาชีพจ าหน่ายหนังสือ 
ส่ิงพิมพ์ โดยตรง

PR4000063110029 27/11/2019

822 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/เสนอราคา
6,800 บาท

นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาท่ีตกลง
จ้าง6,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063110017 4/11/2562

823 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าเคร่ืองแต่งกายส าหรับการแสดง 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะโชค ลีลอย/เสนอราคา 
98,800 บาท

นายชนะโชค ลีลอย/ราคาท่ีตกลงจ้าง
98,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063110018 4/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

824 ขออนุมัติจัดซื อน  าด่ืม,กุญแจล็อกห้อง 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกมลการกุญแจ/เสนอราคาท า
กุญแจ 800 บาท,ร้านบรีสสาย2/
เสนอราคาน  าถ้วย 1,800 บาท

ร้านกมลการกุญแจ/ราคาท่ีตกลงจ้าง
ท ากุญแจ 800 บาท,ร้านบรีสสาย2/
ราคาท่ีตกลงซื อน  าถ้วย 1,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063110025 7/11/2562

825 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุไฟสปอตไลท์พร้อมติดตั ง 3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค/เสนอราคา 3,959 
บาท

นิวทาวน์ เทคนิค/ราคาท่ีตกลงซื อ 
3,959 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063110030 14/11/2562

826 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงเปล่ียนสุขภัณฑ์ห้องน  าชาย
คณะดนตรีและการแสดงชั น1

41,109.40 41,109.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์/เสนอราคา 41,109.40 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์/ราคาท่ีตกลงจ้าง 41,109.40 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063110032 19/11/2562

827 ขออนุมัติจ้างหมาออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะดนตรีและการแสดง

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/เสนอราคา 
38,000 บาท

น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 38,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063110033 21/11/2562

828 ขออนุมัติจัดซื อกระดาษถ่ายเอกสารสีเหลือง,ซองใส่
เอกสาร,น  าถัง

1,455.00 1,455.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตเอกสาร/เสนอราคากระดาษ
ถ่ายเอกสาร,ซองใส่เอกสาร 1,420 
บาท,หจก คณิศร/เสนอราคาน  าถัง 35
 บาท

บัณฑิตเอกสาร/ราคาท่ีตกลงซื อ
กระดาษถ่ายเอกสาร,ซองใส่เอกสาร 
1,420 บาท,หจก คณิศร/ราคาท่ีตก
ลงซื อน  าถัง 35 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063110036 22/11/2562

829 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุการเรียนการ
สอนและวัสดุส านักงาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคาวัสดุ 8,892 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีตกลงซื อวัสดุ 8,892
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063110037 25/11/2562

830 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเปียโน 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์ นามวงศ์/เสนอราคา 
3,400 บาท

นายอานนท์ นามวงศ์/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063110039 26/11/2562

831 ขออนุมัติจ้างท าส่ือส่ิงพิมพ์(สูจิบัตร)โครงการบูรณาการ
เรียนการสอน Young Designer

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาส มะลิทอง/เสนอ
ราคา 2,000 บาท

นางสาวเบญจมาส มะลิทอง/ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063110041 27/11/2562

832 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/เสนอราคา 
4,600 บาท

นายทวีป สุระประเสริฐ/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 4,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063110043 29/11/2562

833 ขออนุมัติจัดซื อถ่านไมโครโฟนใช้ภายในห้องเรียน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ากัด บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300063110003 1/11/2019

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

834 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พาคณาจารย์
มาท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 4 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

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

PR4300063110001 1/11/2019

835 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พาคณาจารย์
มาท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 7 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

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

PR4300063110002 1/11/2019

836 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พาคณาจารย์ไป
ร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

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

PR4300063110020 14/11/2019

837 ขออนุมัติบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ส านักงาน
โครงการจัดตั งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
สระแก้ว จ านวน 1 เคร่ือง

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพุทธชาติซัพพลาย ร้านพุทธชาติซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300063110019 14/11/2019

838 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารท าเล่มประชาสัมพันธ์คณะ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้า ก๊อปป้ี ร้านต้นกล้า ก๊อปป้ี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300063110024 20/11/2019

839 ขออนุมัติซื อกระดาษเช็ดมือ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิ ง 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 2,311.20

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิ ง 
จ ากัด/ราคาท่ีตกลงซื อ 2,311.20

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4500063110013 8/11/2562

840 ขออนุมัติเบิกค่าน  าด่ืม จ านวน 8 ถัง 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง น  าด่ืมวีเจ/ราคาท่ีเสนอ 320 น  าด่ืมวีเจ/ราคาท่ีตกลงซื อ 320 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4500063110010 8/11/2562

841 ขออนุมัติซื ออุปกรณ์ VGA SPLITTER 4 PORT 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลฟ่า คอม เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)/ราคาท่ีเสนอ 450

บริษัท อัลฟ่า คอม เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)/ราคาท่ีตกลงซื อ 450

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4500063110012 8/11/2562

842 ขออนุมัติเเบิกค่าวัสดุส านักงานของบัณฑิตวิทยาลัย 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีเสนอ 2,984.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีตกลงซื อ 2,984.01

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4500063110011 8/11/2562

843 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์ส านักงาน (ชั นวาง 2 อัน, ตู้เก็บ
เอกสาร 5 ตู้, โต๊ะส านักงาน 3 ตัว)

41,500.00 41,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์/ราคาท่ี
เสนอ 41,500

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์/ราคาท่ีตก
ลงซื อ 41,500

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4500063110014 11/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

844 ขออนุมัติค่าบริการถ่ายและบันทึกวิดีโอ-โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งานระบบ i-Thesis และ
จริยธรรมการวิจัยส าหรับนิสิตต่างชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันท่ี 
15/11/2562

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค/ราคาท่ีเสนอ 5,500 นิวทาวน์ เทคนิค/ราคาท่ีตกลงจ้าง 
5,500

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4500063110015 14/11/2562

845 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุส านักงาน 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีเสนอ 2,045.99

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีตกลงซื อ 2,045..99

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4500063110018 18/11/2562

846 ขออนุมัติจัดซื อกล้องถ่ายภาพ Digital จ านวน 1 เคร่ือง 23,900.00 23,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 23,900

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
ราคาท่ีตกลงซื อ 23,900

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4500063110020 20/11/2562

847 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุส านักงาน 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีเสนอ 6,142.11

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีตกลงซื อ 6,142.11

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4500063110023 27/11/2562

848 สินค้า จ านวน 6 รายการ 95,500.00 95,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 95,500.00 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 95,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110002 1/11/2019

849 หมวก จ านวน 2 รายการ 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาท่ี
เสนอ 84,000.00 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาท่ี
เสนอ 84,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110001 1/11/2019

850 ตุ๊กตา จ านวน 4 รายการ 84,471.15 84,471.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 84,471.15 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 84,471.15 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110003 1/11/2019

851 พาย,คุกกี  จ านวน 100 ห่อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110006 4/11/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

852 คุ้กกี  จ านวน 100 ห่อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร / ราคา
ท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

นางมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร / ราคา
ท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110007 4/11/2019

853 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 21 
รายการ

9,644.69 9,644.69 เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 9,644.69 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 9,644.69 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110004 4/11/2019

854 ไส้กรอก จ านวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ ง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท)  / ราคาท่ีเสนอ 
1,500.00 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ ง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท)  / ราคาท่ีเสนอ 
1,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110008 6/11/2019

855 ของเล่นและสินค้าอ่ืน จ านวน 37 รายการ 79,957.00 79,957.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจชัยเสตช่ันเนอร่ี/ ราคาท่ีเสนอ 
5,870.00 บาท , ร้านโชคอ านวย
พาณิชย์/ราคาท่ีเสนอ 60,785.00 
บาท, ร้านบี แอนด์ บี อินดัสทรี / 
ราคาท่ีเสนอ 6,622.00 บาท, ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด บีทส์บ๊อกซ์ / ราคาท่ี
เสนอ 6,680.00 บาท

ร้านกิจชัยเสตช่ันเนอร่ี/ ราคาท่ีเสนอ 
5,870.00 บาท , ร้านโชคอ านวย
พาณิชย์/ราคาท่ีเสนอ 60,785.00 
บาท, ร้านบี แอนด์ บี อินดัสทรี / 
ราคาท่ีเสนอ 6,622.00 บาท, ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด บีทส์บ๊อกซ์ / ราคาท่ี
เสนอ 6,680.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110010 8/11/2019

856 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 28 
รายการ

16,395.45 16,395.45 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 16,395.45 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 16,395.45 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110009 8/11/2019

857 คุ้กกี  จ านวน 100 ห่อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร / ราคา
ท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

นางมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร / ราคา
ท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110013 11/11/2019

หนา้ 83



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

858 พาย,คุกกี  จ านวน 100 ห่อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง  นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

 นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110011 11/11/2019

859 ไส้กรอก(พอร์คเวียนเนอร์,คอกเทลชิคเก้นสโมคกกี ) 
จ านวน 2 รายการ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ ง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 1,000.00
 บาท

 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ ง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 1,000.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110012 11/11/2019

860 สินค้า(ซาลาเปา,ไทลินอล,ยาดมโป๊ยเซียน) จ านวน 5 
รายการ

3,627.00 3,627.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 3,627.00 
บาท

 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 3,627.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110014 14/11/2019

861 แสตมป์ดวง จ านวน 100 ดวง 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ300.00 บาท

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ300.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110017 18/11/2019

862 พวงกุญแจม้าน  าและตุ๊กตาปลาวาฬ จ านวน 2 รายการ 41,944.00 41,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 41,944.00 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 41,944.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110016 18/11/2019

863 นิชชินคัพ จ านวน 3 รายการ 9,427.15 9,427.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ ง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
9,427.15 บาท

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

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110018 18/11/2019

864 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 33 
รายการ

22,664.24 22,664.24 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 22,664.24 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 22,664.24 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110022 22/11/2019

หนา้ 84



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

865 สินค้าและวัสดุ จ านวน 30 รายการ 55,960.00 55,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ี
เสนอ 51,060.00 บาท , ร้าน บี 
แอนด์ บี อินดัสทรี ราคาท่ีเสนอ 
4,900.00 บาท

ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ี
เสนอ 51,060.00 บาท , ร้าน บี 
แอนด์ บี อินดัสทรี ราคาท่ีเสนอ 
4,900.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110023 22/11/2019

866 สินค้า วัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 23
 รายการ

23,644.00 23,644.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
  / ราคาท่ีเสนอ 23,644.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
  / ราคาท่ีเสนอ 23,644.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110021 22/11/2019

867 ไส้กรอก จ านวน 3 รายการ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ ง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท)  / ราคาท่ีเสนอ 
1,700.00 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ ง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท)  / ราคาท่ีเสนอ 
1,700.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110020 22/11/2019

868 ถ้วยไอติม จ านวน 30 แพค 1,320.92 1,320.92 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย / ราคาท่ีเสนอ 1,320.92 บาท

หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย / ราคาท่ีเสนอ 1,320.92 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110024 22/11/2019

869 ขนมจีบไก่และซาลาเปา จ านวน 4 รายการ 9,822.60 9,822.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 9,822.60 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 9,822.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110025 25/11/2019

870 สินค้า(อิชิตัน,เอ็ม150,สปอนเซอร์) จ านวน 3 รายการ 8,888.00 8,888.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ   / ราคาท่ี
เสนอ 8,888.00 บาท

นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ   / ราคาท่ี
เสนอ 8,888.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063110026 25/11/2019

871 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น  า) จ านวน 13 รายการ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
1,300.00 บาท

นายอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
1,300.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110008 1/11/2019

หนา้ 85



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

872 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น  า) จ านวน 3 รายการ 28,950.00 28,950.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน  / ราคาท่ี
เสนอ 28,950.00 บาท

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน  / ราคาท่ี
เสนอ 28,950.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110001 1/11/2019

873 น  าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 10 เท่ียว 
3/63

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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110009 1/11/2019

874 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (จ้างท าเหล็กดัดหน้าต่าง 
จ านวน 3 ชุด) โรงเพาะเลี ยง

18,500.30 18,500.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์
  / ราคาท่ีเสนอ 18,500.30 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์
  / ราคาท่ีเสนอ 18,500.30 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063100088 1/11/2019

875 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,508.00 2,508.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 2,508.00 บาท

 บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 2,508.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110007 1/11/2019

876 จ้างซ่อมชั นวางตู้ปลา จ านวน 1 งาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  สุขประเสริฐ / ราคาท่ี
เสนอ 10,000.00 บาท

นายไพโรจน์  สุขประเสริฐ / ราคาท่ี
เสนอ 10,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110006 1/11/2019

877 วัสดุอุปกรณ์เซฟตี  จ านวน 1รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชน่าอินไทย เซอร์วิส จ ากัด  /
 ราคาท่ีเสนอ 2,200.22 บาท

บริษัท ไชน่าอินไทย เซอร์วิส จ ากัด  /
 ราคาท่ีเสนอ 2,200.22 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110005 1/11/2019

878 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 960.00 
บาท

บรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 960.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110013 4/11/2019

หนา้ 86



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

879 ค่าจ้างท าตรายาง(เงินบริจาค-เงินสนับสนุน) จ านวน 1 
รายการ

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านแสนสุขกราฟฟิค / ราคาท่ีเสนอ 
100.00 บาท

 ร้านแสนสุขกราฟฟิค / ราคาท่ีเสนอ 
100.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110017 5/11/2019

880 ค่าจ้างพิมพ์ไวนิวธงญ่ีปุ่น(ส าหรับประชาสัมพันธ์บัตรVIP)
 จ านวน 1 รายการ

321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท  789 สตูดิโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 321.00 บาท

 บริษัท  789 สตูดิโอ แอดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 321.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110021 5/11/2019

881 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ  จ านวน 4 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค    ร้านรุ่งแอร์/
 ราคาท่ีเสนอ 5,740.00 บาท

 ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค    ร้านรุ่งแอร์/
 ราคาท่ีเสนอ 5,740.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110015 5/11/2019

882 ค่าจ้างพิมพ์บัตรเข้าชมสถานเลี ยงสัตว์น  าเค็ม  จ านวน 2
 รายการ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์  / ราคาท่ีเสนอ 
15,000.00 บาท

ร้านชลบุรีการพิมพ์  / ราคาท่ีเสนอ 
15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110016 5/11/2019

883 ค่าจ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค / ราคาท่ีเสนอ 
650.00 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค / ราคาท่ีเสนอ 
650.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110022 6/11/2019

884 ค่าจ้างเช่ือมแผ่นสเตนเลส จ านวน 1 งาน 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ซี.เอ็ม. สตีล จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 1,070.00 บาท

บริษัท เอส.ซี.เอ็ม. สตีล จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 1,070.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110039 7/11/2019

885 ของท่ีระลึก(กระเช้าของขวัญ) จ านวน 1 รายการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด 
สาขาบางแสน / ราคาท่ีเสนอ 
17,820.00 บาท

 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด 
สาขาบางแสน / ราคาท่ีเสนอ 
17,820.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110036 7/11/2019

หนา้ 87



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

886 ค่าจ้างพิมพ์บัตรสมนาคุณ (โครงการร่วมมือกัน
สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล ปี 2563) ครบรอบ 36
 ปี จ านวน 1 รายการ

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคาท่ี
เสนอ 21,000.00 บาท

 นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคาท่ี
เสนอ 21,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110048 11/11/2019

887 ค่าจ้างเหมาป้องกันและก าจัดปลวก อาคารศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน
 2562

12,037.50 12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
12,037.50 บาท

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
12,037.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110047 11/11/2019

888 วัสดุซ่อมบ ารุง และวัสดุไฟฟ้า จ านวน 7 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค  / ราคาท่ี
เสนอ 3,470.00 บาท

 ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค  / ราคาท่ี
เสนอ 3,470.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110045 11/11/2019

889 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวน ของศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 12 เดือนกันยายน 
2562  (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.ส าหรับโลกใต้ทะเล)

14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
14,160.00 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
14,160.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000063110002 12/11/2019

890 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์(รถเข็นผู้สูงอายุ) จ านวน 1 
รายการ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาซิแคร์ จ ากัด   / ราคาท่ี
เสนอ 4,674.00 บาท

บริษัท ฟาซิแคร์ จ ากัด   / ราคาท่ี
เสนอ 4,674.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110052 12/11/2019

891 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานท่ี 
ทรัพย์สิน ณ ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 12 
เดือนกันยายน 2562  (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.
ส าหรับศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล)

32,960.00 32,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
32,960.00 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
32,960.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000063110003 12/11/2019

892 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์(เคร่ืองท าความเย็น) จ านวน
 1 รายการ

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฟาซิแคร์ จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 38,500.00 บาท

 บริษัท ฟาซิแคร์ จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 38,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110054 13/11/2019

หนา้ 88



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

893 วัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 10 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สีสวยฮาร์ดแวร์ จ ากัด ,ร้า
นกฤษณ์ อีเลคทริค , ช.นคร,       
บริษัท เง่ียมล่งไถ่แมชชินเนอร่ี 2539 
จ ากัด , บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย
(กรุงเทพ) จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
4,696.30 บาท

 บริษัท สีสวยฮาร์ดแวร์ จ ากัด ,ร้า
นกฤษณ์ อีเลคทริค , ช.นคร,       
บริษัท เง่ียมล่งไถ่แมชชินเนอร่ี 2539 
จ ากัด , บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย
(กรุงเทพ) จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
4,696.30 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110053 13/11/2019

894 ค่าจ้างป๊ัมลูกกุญแจ จ านวน 1 รายการ 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านKEYMAN SHOP/ ราคาท่ีเสนอ 
100.00 บาท

 ร้านKEYMAN SHOP/ ราคาท่ีเสนอ 
100.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110061 14/11/2019

895 วัสดุงานบ้าน จ านวน 2 รายการ 862.00 862.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  / ราคาท่ีเสนอ 862.00 
บาท

 บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  / ราคาท่ีเสนอ 862.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110062 14/11/2019

896 รองเท้า(ส าหรับกิจกรรมปากบ่อ) จ านวน 2 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้าน ส.เจริญผล,บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์  จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
1,393.00 บาท

 ร้าน ส.เจริญผล,บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์  จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
1,393.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110060 14/11/2019

897 น  าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 10 เท่ียว 
4/63

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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110056 14/11/2019

898 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองพิมพ์) จ านวน 4 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110064 15/11/2019

899 วัสดุไฟฟ้า (โคมไฟฉุกเฉิน) จ านวน 1 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
  4,800.00 บาท

 ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
  4,800.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110067 18/11/2019

หนา้ 89



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

900 ค่าจ้างพิมพ์บัตรสมนาคุณ(เปิดใจรักการเรียนรู้) จ านวน 
1 รายการ

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคาท่ี
เสนอ 2,100.00 บาท

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคาท่ี
เสนอ 2,100.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110066 18/11/2019

901 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น  า) จ านวน 9 รายการ 730.00 730.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
710.00 บาท

นายอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
710.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110069 18/11/2019

902 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น  า) จ านวน 3 รายการ 30,140.00 30,140.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน  / ราคาท่ี
เสนอ 30,140.00 บาท

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน  / ราคาท่ี
เสนอ 30,140.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110082 19/11/2019

903 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น  า) จ านวน 3 รายการ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเช่ียน แอนด์ซี อะแควเร่ียม / 
ราคาท่ีเสนอ 2,700.00 บาท

ร้านโอเช่ียน แอนด์ซี อะแควเร่ียม / 
ราคาท่ีเสนอ 2,700.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110084 19/11/2019

904 วัสดุไฟฟ้า และอุปกรณ์ตกแต่งตู้จัดแสดง จ านวน 9 
รายการ

5,830.00 5,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี การ์กาเด้นท์   / ราคาท่ีเสนอ
 5,830.00 บาท

ร้านลัคกี การ์กาเด้นท์   / ราคาท่ีเสนอ
 5,830.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110086 20/11/2019

905 น  าเค็มบางพระ(พร้อมค่าขนส่ง)จ านวน 15 เท่ียว ''
เปล่ียนน  าตู้ปลาใหญ่''

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์  / ราคาท่ี
เสนอ 18,000.00 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์  / ราคาท่ี
เสนอ 18,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110085 20/11/2019

906 น  าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ าวน 12 เท่ียว 
5/63

39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์  / ราคาท่ี
เสนอ 39,600.00 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์  / ราคาท่ี
เสนอ 39,600.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110095 22/11/2019

หนา้ 90



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

907 วัสดุคอมพิวเตอร์(กระดาษPP) จ านวน 1 รายการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 2,400.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 2,400.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110094 22/11/2019

908 วัสดุตกแต่งเทศกาลวันคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ 
จ านวน 11 รายการ

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง  บ้านจิปาถะ, บริษัท กิจไพศาล ไลท์
ติ ง จ ากัด,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย่องเฮง
เน้ยก่ี , บริษัท กิจชัยสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด, บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย.
(กรุงเทพ) จ ากัด, บริษัท การ์เดนโก้ 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ,บริษัท ซี
อาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา พัทยา)  ,
 บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 15,770.90 บาท

 บ้านจิปาถะ, บริษัท กิจไพศาล ไลท์
ติ ง จ ากัด,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย่องเฮง
เน้ยก่ี , บริษัท กิจชัยสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด, บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย.
(กรุงเทพ) จ ากัด, บริษัท การ์เดนโก้ 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ,บริษัท ซี
อาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา พัทยา)  ,
 บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 15,770.90 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110099 26/11/2019

909 น  ามันเชื อเพลิง ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งหนังสือ
(ประจ าเดือน ธันวาคม 2562)

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง  / 
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง  / 
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110105 28/11/2019

910 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น  า-อาหารเม็ดปลากินพืช) 
จ านวน 1 รายการ

1,170.00 1,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลี ฮวดสุน  / ราคาท่ีเสนอ 
1,170.00 บาท

ร้านลี ฮวดสุน  / ราคาท่ีเสนอ 
1,170.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110107 28/11/2019

911 วัสดุการเกษตร(ไข่ไรน  าเค็ม) จ านวน 1 รายการ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร  / ราคาท่ี
เสนอ 13,500.00 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร  / ราคาท่ี
เสนอ 13,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063110106 28/11/2019

912 ขอซื อ Battery ส าหรับเคร่ืองส ารองไฟ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110025 1/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

913 ซ่อมลิฟท์ ตัวท่ี 1 12,615.30 12,615.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110009 1/11/2562

914 ขออนุมัติซื อ Valsartan 160 mg tab (Tareg) จ านวน 
500 กล่อง

        85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100581 1/11/2562

915 ขออนุมัติซื อAlteplase 50 mg solution for 
injection (rt-PA)จ านวน 2 vial/กล่อง/ขวด

41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100578 1/11/2562

916 ขออนุมัติซื อกล่องใสกระดาษเช็ดมือต่อเน่ือง จ านวน 2 
ใบ

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100666 1/11/2562

917 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์ส านักงาน 2 รายการ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100499 1/11/2562

918 จ้างซ่อมเคร่ืองตรวจติดตามการบีบตัวของมดลูกและการ
เต้นของหัวใจทารกในครรภ์

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110010 1/11/2562

919 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับ
เด็กชนิดความถ่ีสูง จ านวน 1 เคร่ือง 
530804401000016

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที อี คิว จ ากัด บริษัท ที อี คิว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110024 1/11/2562

920 ซื อ 4000S/P KIP, Classic II,Black จ านวน 4 อัน ของ
หูฟังแพทย์

2,760.60 2,760.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110011 1/11/2562

921 ซื อ Battery 4.8V 1800 mA for Masimo Radical7 
จ านวน 1 ก้อน

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110012 1/11/2562

922 ซื อ Battery 9.6V mA for Terumo TE-135 จ านวน 1
 ก้อน

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110006 1/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

923 ซื อ Battery Long 12V 26A  จ านวน 1 ก้อน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110009 1/11/2562

924 ซื อ Battery Yuasa 12V 2A จ านวน 2 ก้อน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110014 1/11/2562

925 ซื อ Battery จ านวน 4 ก้อน 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย อินดัสเทค จ ากัด บริษัท ไทย อินดัสเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110021 1/11/2562

926 ซื อ Battery ย่ีห้อ Enetgys 12V 17AH จ านวน 4 ก้อน 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย อินดัสเทค จ ากัด บริษัท ไทย อินดัสเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110007 1/11/2562

927 ซื อ NONIN SPo2 Sensor (OEM) จ านวน 1 อัน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110017 1/11/2562

928 ซื อ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จ านวน 765 
แกลลอน

99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110001 1/11/2562

929 ซื อ SPRING B, 5.5L (FB101) จ านวน 1,100 แกลลอน 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110004 1/11/2562

930 ซื อBattery 9.6 V 2000mA for Terumo TE-135  
จ านวน 2 ก้อน

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110016 1/11/2562

931 ซื อสายตรวจจับ Edan Spo2 Sensor (OEM) จ านวน 1
 อัน

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110018 1/11/2562

932 ซื อหลอดไฟ 2.5V (OEM Welch Allyn)  ของ
เคร่ืองตรวจหู-ตา จ านวน 1 ก้อน

850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110013 1/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

933 ซื ออุปกรณ์ซ่อมเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบชนิด
อัตโนมัติ จ านวน 3 รายการ

4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110005 1/11/2562

934 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110019 1/11/2562

935 ขออนุมัติซื อ Pneumococcal 0.5 ml inj 
(Pneumovax) จ านวน 20 vial

18,832.00 18,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110031 4/11/2562

936 สต๊ิกเกอร์พิมพ์ตราสถาบัน (สีเขียว) ขนาด 8*6 ซม. 
จ านวน 500000 ดวง

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลูก้า เทค จ ากัด บริษัท พลูก้า เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110012 4/11/2562

937 ขออนุมัติซื อPneumococcal 13 var,conj inj 0.5 ml 
(Prevnar) จ านวน 45 หลอด/กล่อง

93,122.10 93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110028 4/11/2562

938 ขออนุมัติซื อProCAterol 50 mcg tab (Meptin) 
จ านวน 30 กล่อง

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110027 4/11/2562

939 ขออนุมัติซื อRosuvastatin 10 mg tab (Sandoz) 
จ านวน 350 กล่อง/ขวด/vial

94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100574 4/11/2562

940 ขออนุมัติซื อตู้เก็บเอกสาร และพาติช่ันทึบ 21,890.00 21,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110011 4/11/2562

941 ขออนุมัติซื อตู้เซฟ พร้อมกุญแจและรหัส และเคร่ืองคิด
เลข

8,280.01 8,280.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110045 4/11/2562

942 ขออนุมัติซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 1 
รายการ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม ดี บิวตี ร้านเอ็ม ดี บิวตี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110046 4/11/2562

หนา้ 94



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

943 ซื อ กระดาษไดเร็ตเทอร์มอล์ลขนาด 5.5 ซม. * 50 หลา
 จ านวน 500 ม้วน

57,500.00 57,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลูก้า เทค จ ากัด บริษัท พลูก้า เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110044 4/11/2562

944 ซื อยา Ammonia 30 ml จ านวน 20 โหล 3,274.20 3,274.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110042 4/11/2562

945 ซื อยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml 
จ านวน 100 ถุง

79,100.00 79,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110048 4/11/2562

946 ซื อยา Ciprofloxacin 200 mg inj 100 ml (Cifloxin) 
จ านวน 500 vial

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110039 4/11/2562

947 ซื อยา D 5 W 250 ml จ านวน 200 ถุง 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
จ ากัด (มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110038 4/11/2562

948 ซื อยา Dexamethasone 4 mg/ml inj (DEXASONE) 
จ านวน 20 กล่อง

5,340.00 5,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110036 4/11/2562

949 ซื อยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml prefilled inj 
(Ostenil) จ านวน 10 กล่อง

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110035 4/11/2562

950 ซื อยา Methylene blue 20 mg/2 ml inj จ านวน 30
 vial

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110030 4/11/2562

951 ซื อยา Silver nitrate stick 5 gm จ านวน 10 แท่ง 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110029 4/11/2562

952 ซื อยา Sodium chloride 15% 100 ml (U Enema) 
จ านวน 2000 ขวด , Sodium chloride 15% 10 ml 
(เด็ก) (Unison Enema) จ านวน 20 ขวด

39,300.00 39,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110037 4/11/2562

หนา้ 95



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

953 ซื อยา Sodium chloride 3% 500 ml (NaCl) จ านวน
 100 ขวด

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
จ ากัด (มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110041 4/11/2562

954 ซื อยา Thiopental 1000 mg inj (Pentothal) จ านวน
 20 vial , Naloxone 0.4 mg/1 ml inj (Narcotan) 
จ านวน 30 amp

9,278.60 9,278.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110047 4/11/2562

955 ซื อยา Topiramate 50 mg tab (Pradox) จ านวน 20 
กล่อง

13,080.00 13,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110040 4/11/2562

956 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 35,528.28 35,528.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110049 4/11/2562

957 ขออนุมัติซื อD 10 S 500 ml จ านวน 60 ถุง/ขวด 1,800.17 1,800.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100588 4/11/2562

958 ขออนุมัติซื อ Tdap vac. 0.5 ml (Adacel) จ านวน  20
 vial,Influenza 0.5 ml SH (ไข้หวัดใหญ่ 
VaxigripTetra) จ านวน 300 กล่อง

90,308.00 90,308.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100590 5/11/2562

959 ขออนุมัติซื อ Varicella 0.5 ml (Varivax)(อีสุกอีใส) 
จ านวน 100 กล่อง

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100583 5/11/2562

960 ซื อแปรง ล้างเคร่ืองมือ 5 รายการ 4,310.00 4,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส 
กรุ๊ป จ ากัด

บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส 
กรุ๊ป จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110051 5/11/2562

961 ซื อเสื อกาวน์กันน  า 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110052 5/11/2562

962 ซื ออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110050 5/11/2562

หนา้ 96



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

963 ขออนุมัติซื อคูลเลอร์สแตนเลส จ านวน 6 ถัง 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110018 6/11/2562

964 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 
ดังแนบ

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จ ากัด บริษัท แอมเบสพลัส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110060 6/11/2562

965 ซื อ Renal Biopsy Needle # 16 10 Cm จ านวน 20 
ชิ น

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110063 6/11/2562

966 ซื อยา MTV Drop (Vit A 2000 iu/ml) (Munti Vim) 
จ านวน 40 ขวด

2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั ว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั ว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110062 6/11/2562

967 ซื อ Cane (ไม้เท้า) ชนิด 3 ปุ่ม จ านวน 24 อัน 8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110061 6/11/2562

968 ขออนุมัติซื อ hdPHENYtoin 250 mg/5ml inj 
(Dilantin) จ านวน 15 กล่อง

93,491.25 93,491.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110026 7/11/2562

969 ซื อ Glove disposable Sterile # 6.5 (S) ข้าง จ านวน
 10 กล่อง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110070 7/11/2562

970 ซื อ Glucostrip (Accu-Chek) 50 Strip AC 
PERFORMA STRIP 100 II จ านวน 50 BOX

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110066 7/11/2562

971 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

60,600.00 60,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110069 7/11/2562

972 ซื อ IV set for pump (B Braun) INTRAFIX 
PRIMELINE 180 CM จ านวน 600 ชิ น

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110067 7/11/2562

หนา้ 97



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

973 ซื อ Transpore 1x10 yds (ม้วน) จ านวน 60 กล่อง , 
Micropore 1x10 yds (ม้วน) จ านวน 60 กล่อง

59,064.00 59,064.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110065 7/11/2562

974 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

45,154.00 45,154.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110064 7/11/2562

975 ซื อ I closed suction set CH 14 จ านวน 30 ถุง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จ ากัด บริษัท สไปโร เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110068 7/11/2562

976 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม)

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110075 8/11/2562

977 ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ 64,384.04 64,384.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110076 8/11/2562

978 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 ชนิด 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิ ง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิ ง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110077 8/11/2562

979 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110079 8/11/2562

980 ขอซื อถ่านกระดุม 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110125 11/11/2562

981 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110121 11/11/2562

982 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,525.00 4,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110122 11/11/2562

หนา้ 98



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

983 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11,880.00 11,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110111 11/11/2562

984 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110113 11/11/2562

985 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110108 11/11/2562

986 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 63,600.00 63,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110115 11/11/2562

987 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110114 11/11/2562

988 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 72,500.00 72,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110109 11/11/2562

989 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110116 11/11/2562

990 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110117 11/11/2562

991 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110118 11/11/2562

992 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 96,800.00 96,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110119 11/11/2562

หนา้ 99



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

993 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะควาสตาร์ จ ากัด บริษัท อะควาสตาร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110099 11/11/2562

994 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110105 11/11/2562

995 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,900.00 16,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110092 11/11/2562

996 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,009.00 20,009.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110094 11/11/2562

997 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,400.00 31,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110093 11/11/2562

998 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110106 11/11/2562

999 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110091 11/11/2562

1000 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 59,737.00 59,737.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110100 11/11/2562

1001 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 59,737.00 59,737.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110104 11/11/2562

1002 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 68,266.00 68,266.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110090 11/11/2562

หนา้ 100



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1003 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 80,464.00 80,464.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110096 11/11/2562

1004 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 81,741.00 81,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110101 11/11/2562

1005 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 84,850.00 84,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110098 11/11/2562

1006 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 86,321.00 86,321.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110097 11/11/2562

1007 ขอซื อหัวเคร่ืองพิมพ์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110124 11/11/2562

1008 ขอซ่อมเคร่ือง Plasmatherm 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110029 13/11/2562

1009 ขออนุมัติซื อBetahistine diHCL 24mg (BetaSerc) 
จ านวน 400 กล่อง

94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110128 11/11/2562

1010 ขออนุมัติซื อDesmopressin 4 mcg/1ml inj (Minirin)
 จ านวน 2 กล่อง

4,979.78 4,979.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110112 11/11/2562

1011 ขออนุมัติซื อGlucerna 400 gmจ านวน 100 กระป๋อง 38,413.00 38,413.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110110 11/11/2562

1012 ขออนุมัติซื อHepatitis B vac 1 ml (Euvax-B) จ านวน
 300 vial/กล่อง

73,830.00 73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110131 11/11/2562

หนา้ 101



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1013 ขออนุมัติซื อMometasone 0.1% 5 gm cream 
(Elomet) จ านวน 300 หลอด

23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110126 11/11/2562

1014 ขออนุมัติซื อPhosphate inj 8.7% inj 20 ml 
(K2HPO4) จ านวน 100 amp/กล่อง

5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110127 11/11/2562

1015 ขออนุมัติซื อTestosterone 50 mg/5gm gel 
(Androgel) จ านวน 50 กล่อง

92,234.00 92,234.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110130 11/11/2562

1016 ขออนุมัติซื อUNasyn 1.5 gm inj 
(Ampic1gm+sulbac0.5gm จ านวน 200 vial

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110129 11/11/2562

1017 ขออนุมัติซื อพัดลมดูดอากาศส าหรับห้องพ่นยาเด็ก 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโอภาศ สว่างศรี นายโอภาศ สว่างศรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110027 13/11/2562

1018 ขออนุมัติซื อวัสดุส าหรับโครงการนิทรรศการความรู้การ
ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานด้วยตนเอง วัน
เบาหวานโลก

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีลลอส/ร้านดอกไม้นารีรัตน์ ร้านซีลลอส/ร้านดอกไม้นารีรัตน์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110141 11/11/2562

1019 ขออนุมัติซื อสายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดแดงส่วน
ปลายเพ่ือค  ายัน จ านวน 2 ชุด

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110022 11/11/2562

1020 ขออนุมัติซื อเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 2 เคร่ือง 31,165.91 31,165.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110138 11/11/2562

1021 ขออนุมัติซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 91,592.00 91,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110107 11/11/2562

1022 ค่าบริการสลายน่ิว 48,500.00 48,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110030 13/11/2562

หนา้ 102



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1023 จ้างตัดเย็บผ้าส าหรับผู้ป่วย 5 รายการ 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110021 11/11/2562

1024 จ้างท าผ้าผู้ป่วย 5 รายการ 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110025 11/11/2562

1025 ซื อยา Ampicillin 1 gm inj (NADICILLIN) จ านวน 
500 vial

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110136 11/11/2562

1026 ซื อยา Levetiracetam 500 mg tab (Lecetam) 
จ านวน 70 กล่อง

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110142 11/11/2562

1027 ซื อยา Warfarin 3 mg ฟ้า (Orfarin) จ านวน 50 กล่อง 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ ากัด บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110137 11/11/2562

1028 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ 6,355.80 6,355.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110087 11/11/2562

1029 ซื อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั นเนอร่ี จ ากัด/
บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด/บริษัท ทีทูเอส จ ากัด (สาขา
แหลมทองบางแสน/บริษัท สยามแมค
โคร จ ากัด/บริษัท เนทรัลฟูดรีเทล/
บ้านถิปาถะ/บริษัท บึทูเอส จ ากัด 
(สาขาแหลมทองบางแสน)/ร้าน
บัณฑิตเอกสาร

บริษัท บัณฑิตสเตชั นเนอร่ี จ ากัด/
บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด/บริษัท ทีทูเอส จ ากัด (สาขา
แหลมทองบางแสน/บริษัท สยามแมค
โคร จ ากัด/บริษัท เนทรัลฟูดรีเทล/
บ้านถิปาถะ/บริษัท บึทูเอส จ ากัด 
(สาขาแหลมทองบางแสน)/ร้าน
บัณฑิตเอกสาร

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110089 11/11/2562

1030 ซื อวัสดุในโครงการ 8,572.00 8,572.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอส ก๊อปป้ี/นายจ านงค์ 
ญาติเจริญ

ร้าน เอส เอส ก๊อปป้ี/นายจ านงค์ 
ญาติเจริญ

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110103 11/11/2562

หนา้ 103



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1031 ซื อเตียงทรีทเม้นต์ และโคมไฟขยาย 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ ากัด บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110028 13/11/2562

1032 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110120 11/11/2562

1033 ซื อ Admit Set 92,800.00 92,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มาร์เก็ตติ ง จ ากัด บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มาร์เก็ตติ ง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110179 12/11/2562

1034 วื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 ชนิด 39,850.00 39,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110159 12/11/2562

1035 ซื อยา AMIOdarone 200 mg tab (Zydarone) 
จ านวน 60 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110154 12/11/2562

1036 ซื อยา Acyclovir 800 mg tab (Clinovir 800) จ านวน
 100 กล่อง , Ytp Plai Oil Cream (Plaivana) จ านวน
 1200 หลอด

85,200.00 85,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110166 12/11/2562

1037 ซื อยา Airpiprazole 5 mg tab (Apalife5) จ านวน 30
 กล่อง

32,370.00 32,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110163 12/11/2562

1038 ซื อยา Berclomine sus 60 ml จ านวน 4 ลัง 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110173 12/11/2562

1039 ซื อยา Bupivac. 5+80 mg/ml 4 ml Heavy 
(Marcaine) จ านวน 60 กล่อง

40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110158 12/11/2562

1040 ซื อยา Calcium carbonate 600 mg tab 
(Caltab600) จ านวน 200 กล่อง

38,200.00 38,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110161 12/11/2562

หนา้ 104



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1041 ซื อยา Cefotaxime 1 gm (Claraxim) จ านวน 6 กล่อง 5,457.00 5,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110156 12/11/2562

1042 ซื อยา D 5 W 500 ml จ านวน 200 ถุง , D 5 S/3 
1000 ml จ านวน 500 ถุง

19,750.00 19,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110177 12/11/2562

1043 ซื อยา Dorzolamide 2%+TML 0.5% e.d 5 ml 
(Cosopt) จ านวน 200 กล่อง

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110175 12/11/2562

1044 ซื อยา Hydrochlorothiazide 25 mg tab (HCTZ) 
(TO) จ านวน 30 กล่อง

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110167 12/11/2562

1045 ซื อยา Methylprednisolone 1 gm inj (Methpred) 
จ านวน 20 vial , Hydrocortisone 100 mg inj 
(HYDROCORTISON) จ านวน 10 กล่อง

34,800.00 34,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110170 12/11/2562

1046 ซื อยา N.S.S 0.9% 1000 ml จ านวน 2000 ถุง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110176 12/11/2562

1047 ซื อยา Omeprazole 20 mg cap (Miracid) จ านวน 
300 กล่อง , Enalapril 5 mg (Anapril5) จ านวน 100
 กล่อง

83,000.00 83,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี  จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี  จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110148 12/11/2562

1048 ซื อยา Oxytocin 10 iu/1 ml inj (Synthocinon) 
จ านวน 5 กล่อง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110157 12/11/2562

1049 ซื อยา Paracetamol 250 mg/5 ml sus 60 ml (Sara
 forte) จ านวน 1000 ขวด

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110147 12/11/2562

1050 ซื อยา Potassium citrate 231+Na citrate195 tab 
(Pocitrin) จ านวน 60 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110152 12/11/2562

หนา้ 105



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1051 ซื อยา Silymarin 140 mg tab (Samarin) จ านวน 90 
กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี  จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี  จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110149 12/11/2562

1052 ซื อยา Sodium hypochorite 5 gm (Virgon) จ านวน 
5 กล่อง

9,501.60 9,501.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110150 12/11/2562

1053 ซื อยา Streptokinase 1.5 mu (Streptase) จ านวน 5
 vial

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110160 12/11/2562

1054 ซื อยา Sulfasalazine 500 mg tab (Salazine) จ านวน
 200 กล่อง , Doxazosin 4 mg (CARDOXA) จ านวน 
200 กล่อง

67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110155 12/11/2562

1055 ซื อยา Vancomycin 500 mg inj (Vancogen) จ านวน
 300 vial

20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110172 12/11/2562

1056 ซื อยา Vaseline 50 gm จ านวน 100 กระปุก 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110164 12/11/2562

1057 ซื อยา Vitamin B 6 100 mg tab (Pyridoxine,Besix) 
จ านวน 40 กล่อง

20,000.01 20,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรูญเภสัช จ ากัด บริษัท จรูญเภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110151 12/11/2562

1058 ซื อยา Vitamin B complex tab (B CO-ED) จ านวน 
100 box , Povidone lodine Scrub 450 ml 
(Betamed Scrub) จ านวน 240 bot , Povidone 
lodine Soln 30 ml (Betadine) จ านวน 300 ขวด

45,753.20 45,753.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110146 12/11/2562

1059 ซื อยา Water (sterile) 450 ml (Hydrox Prefilled) 
จ านวน 500 ชุด

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จ ากัด บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110178 12/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1060 ซื อยา จ านวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ 22,740.00 22,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110168 12/11/2562

1061 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1 ชนิด 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะวินเนอร์แอสโซซิเอท 
จ ากัด

บริษัท เดอะวินเนอร์แอสโซซิเอท 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110165 12/11/2562

1062 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1 ชนิด 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110171 12/11/2562

1063 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1 ชนิด 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110169 12/11/2562

1064 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด 93,598.25 93,598.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110162 12/11/2562

1065 ซื อ Bottle plastic 30 ml (ขวด 30 ซีซี กลม) จ านวน 
2000 ใบ . Cup (ตลับ 10 gm - สีฟ้า) จ านวน 1000 
ตลับ

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110153 12/11/2562

1066 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110184 13/11/2562

1067 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110185 13/11/2562

1068 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110186 13/11/2562

1069 ขออนุมัติซื อท่ีนอนพักเวร จ านวน 1 เตียง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110143 13/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1070 ซื อ Bioteq Drainage Catheter Set 12 Fr 30 CM 
จ านวน 5 ชิ น

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110180 13/11/2562

1071 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 2,492.03 2,492.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110193 13/11/2562

1072 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110190 13/11/2562

1073 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110189 13/11/2562

1074 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 96,086.00 96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110192 13/11/2562

1075 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110181 13/11/2562

1076 ขอซื อวัสดุทันตกรรม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110213 14/11/2562

1077 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 12,159.48 12,159.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110197 14/11/2562

1078 ขออนุมัติซื อTiotropium bromide handi 18 mcg 
(Spiriva Combo)จ านวน 40 กล่อง

19,987.60 19,987.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110204 14/11/2562

1079 ขออนุมัติซื อเคร่ืองตรวจนับธนบัตรปลอม จ านวน 2 
เคร่ือง

27,799.99 27,799.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110038 15/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1080 ขออนุมัติซื อเคร่ืองพิมชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร่สั น จ านวน 2 เคร่ือง

21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110039 15/11/2562

1081 ขออนุมัติซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 43,000.09 43,000.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110205 14/11/2562

1082 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแทพย์ ประจ าเดือน
กันยายน 2562

42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110217 14/11/2562

1083 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110199 14/11/2562

1084 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110196 14/11/2562

1085 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110194 14/11/2562

1086 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 46,010.00 46,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110198 14/11/2562

1087 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110195 14/11/2562

1088 ขอซื อวัสดุทันตกรรม 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110215 14/11/2562

1089 ขอซื อวัสดุทันตกรรม 1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110229 15/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1090 ขอซื อวัสดุทันตกรรม 12,585.00 12,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110228 15/11/2562

1091 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110226 15/11/2562

1092 ซื อยา Alteplase (rt-PA) 2 mg จ านวน 12 dose , 
Phenylephrine 10% e.d. 5 ml (Siriral) จ านวน 30 
ขวด

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110225 15/11/2562

1093 ซื อยา Water for injection 100 ml จ านวน 1000 
ขวด , D 5 S/2 1000 ml จ านวน 1000 ถุง

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110235 15/11/2562

1094 ซื อยา Cyproheptadine 4 mg tab (TMan) จ านวน 
20 ขวด

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110233 15/11/2562

1095 ซื อยา Danazol 200 mg (Vabon 200) จ านวน 10 
ขวด

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110234 15/11/2562

1096 ซื อยา Dex TROmethorphan 15 mg จ านวน 100 
กล่อง

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110232 15/11/2562

1097 ซื อยา Amphotericin B 50 mg inj (Fungizone) 
จ านวน 60 vial

10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110224 15/11/2562

1098 ขอซื อ Sticker direct thermal 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110263 18/11/2562

1099 ซื อเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 2 เคร่ือง 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110240 18/11/2562

หนา้ 110



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1100 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ Ioban 
23*17 จ านวน 10 กล่อง

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110261 18/11/2562

1101 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ เรดดอท 
แบบโฟม ส าหรับผู้ใหญ่ จ านวน 160 แพ็ค

64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110267 18/11/2562

1102 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,558.20 4,558.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ ากัด บริษัท ไอโครเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110252 18/11/2562

1103 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110255 18/11/2562

1104 ขอซื ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 19,990.00 19,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีนอลพลัส จ ากัด บริษัท รีนอลพลัส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110265 18/11/2562

1105 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ ง (ไทย
แลนด์) จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ ง (ไทย
แลนด์) จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100443 18/11/2562

1106 ขออนุมัติซื อ Alendron 70+vitd56 tab 
(FosamaxPlus) จ านวน 300 กล่อง

98,547.00 98,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110257 18/11/2562

1107 ขออนุมัติซื อ Benzydamine HCL 3 mg/ml spray (D
 Throst) จ านวน 30 ขวด

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110236 18/11/2562

1108 ขออนุมัติซื อ Tetanus IG 250 iu/1 ml inj (Tetagam
 P) จ านวน 20 vial/กล่อง

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110256 18/11/2562

1109 ขออนุมัติซื อHdlnsulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml 
(NovoMix30 PF) จ านวน 100 กล่อง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110237 18/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1110 ขออนุมัติซื อUlipristal acetate 5 mg tab (Esmya) 
จ านวน 10 กล่อง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110238 18/11/2562

1111 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 32,150.00 32,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110040 19/11/2562

1112 ขออนุมัติซื อเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 10 เคร่ือง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110242 18/11/2562

1113 ขออนุมัติซื อเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18180 btu 
จ านวน 1 เคร่ือง

23,379.50 23,379.50 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110041 19/11/2562

1114 ขออนุมัติปรับปรุงหลังคาชั น 6 ห้องพัสดุ 92,191.20 92,191.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110042 19/11/2562

1115 จ้างปรับปรุงงานวางถังบ าบัดน  าเสียห้องน  า ชั น 1 ชาย-
หญิง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 1 งาน

64,234.24 64,234.24 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110043 19/11/2562

1116 จ้างปรับปรุงระบบกันซึมระเบียงชั น 3 ห้องผู้ป่วย 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 1 งาน

79,436.80 79,436.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110044 19/11/2562

1117 ซื อ CT Y connecting tube with Dual check valve
 contents จ านวน 50 ชิ น

17,250.00 17,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110244 18/11/2562

1118 ซื อ 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

PR8000063110245 18/11/2562

1119 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายการ เข็มฉีดยา 
21 จี *1-1/2'' จ านวน 200 กล่อง

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110260 18/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1120 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 33,812.00 33,812.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110266 18/11/2562

1121 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 50,825.00 50,825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110253 18/11/2562

1122 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 5 รายการ 23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110241 18/11/2562

1123 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 9 รายการ 68,620.00 68,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110258 18/11/2562

1124 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ  Jamshidi 
11 G*4'' จ านวน 20 ชิ น/Pcs

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110262 18/11/2562

1125 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ Prontosan 
 Wound Sol 350 ml จ านวน 10 ชิ น

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110259 18/11/2562

1126 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ ชุดให้
น  าเกลือ 02-BW แอร์สั น  (IV SET ) จ านวน 500 ชุด

41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110264 18/11/2562

1127 ซื อเข็มเจาะและเก็บตัวอย่างชิ นเนื อ (MAX-Core 
Biopsy 16 g 16 cm) จ านวน 5 ชิ น

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110246 18/11/2562

1128 ขอซื อ ถังใส่วัสดุมีคมติดเชื อ ขนาด 5*7 cm. จ านวน 
300 ใบ

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิราเคิลแอนด์บรา
เธอร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิราเคิลแอนด์บรา
เธอร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110268 18/11/2562

1129 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml จ านวน 
1,200 ขวด

36,600.00 36,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110278 19/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1130 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110283 19/11/2562

1131 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110297 19/11/2562

1132 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110300 19/11/2562

1133 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110293 19/11/2562

1134 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110290 19/11/2562

1135 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110294 19/11/2562

1136 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 33,700.00 33,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110301 19/11/2562

1137 ขอซื อเคร่ืองกรอฟนเคล่ือนท่ี 89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็มมีเน้นซ์ หจก. เอ็มมีเน้นซ์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110066 27/11/2562

1138 ขอซื อเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110067 27/11/2562

1139 ขออนุมัติซื อ CM Nonionic 300 mg l/ml 50 ml 
(Omnipaque)จ านวน 3 กล่อง

15,022.80 15,022.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110292 19/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1140 ขออนุมัติซื อ Lopinavir 100+Ritonavir 25 tab 
(Aluvia)จ านวน 60 กล่อง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110284 19/11/2562

1141 ขออนุมัติซื อ Piperacillin 4g+Tazobactam 0.5 g inj 
(PiPerTaz) จ านวน 500 vial/กล่อง

39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110289 19/11/2562

1142 ขออนุมัติซื อ Progesterone 200 mg tab 
(Utrogestan) จ านวน 20 กล่อง

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110296 19/11/2562

1143 ขออนุมัติซื อ hdPHENYToin 50 mg tab (Dilantin) 
จ านวน 100 ขวด

64,735.00 64,735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110269 19/11/2562

1144 ขออนุมัติซื อAcetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 
t/tube จ านวน 700 หลอด

99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110274 19/11/2562

1145 ขออนุมัติซื อCetaphil Skin RestoringMois lotion 
จ านวน 10 ขวด

          8,795.40 8,795.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110299 19/11/2562

1146 ขออนุมัติซื อDTPa+IPV+HIB 0.5 ml (Pentaxin) 
จ านวน 50 กล่อง

45,475.00 45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110270 19/11/2562

1147 ขออนุมัติซื อDonepezil 5 mg (Dozemo) จ านวน 100
 กล่อง

41,944.00 41,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110271 19/11/2562

1148 ขออนุมัติซื อEletriptan 40 mg (Relpax) จ านวน  100
 กล่อง

17,869.00 17,869.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110285 19/11/2562

1149 ขออนุมัติซื อLevocetirizine 5 mg tab (Xyzal) 
จ านวน 100 กล่อง

95,979.00 95,979.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110275 19/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1150 ขออนุมัติซื อRacecadotrill 30 mg pwd (Hidrasec) 
จ านวน 30 กล่อง

14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110273 19/11/2562

1151 ขออนุมัติซื อZoledronic acid 5 mg/100 ml inj 
(Aclasta) จ านวน 7 กล่อง

88,142.32 88,142.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110287 19/11/2562

1152 ขออนุมัติซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

69,600.00 69,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110279 19/11/2562

1153 ขออนุมัติซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

75,600.00 75,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110282 19/11/2562

1154 ขออนุมัติซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

87,600.00 87,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110281 19/11/2562

1155 ขออนุมัติซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 8,909.93 8,909.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110303 19/11/2562

1156 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ห้องแยก
เชื อ ชั น 6 จ านวน 1 งาน

16,400.00 16,400.00 เฉพาะเจาะจง นายโอภาศ สว่างศรี นายโอภาศ สว่างศรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110312 19/11/2562

1157 ซื อ Haemodialysis Set Sterile ชุดแทงเข็ม (BUU 
AVF01) จ านวน 1,600 ชุด

24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110280 19/11/2562

1158 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 5,970.60 5,970.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110304 19/11/2562

1159 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 21,834.42 21,834.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110305 19/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1160 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 23,326.00 23,326.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110309 19/11/2562

1161 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110288 19/11/2562

1162 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110311 19/11/2562

1163 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110307 19/11/2562

1164 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 42,083.10 42,083.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110308 19/11/2562

1165 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110298 19/11/2562

1166 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 69,229.00 69,229.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110295 19/11/2562

1167 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 83,888.00 83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110286 19/11/2562

1168 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 86,349.00 86,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110313 19/11/2562

1169 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 18,660.80 18,660.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110318 19/11/2562

หนา้ 117



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1170 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 32,742.00 32,742.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110314 19/11/2562

1171 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 88,382.00 88,382.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110319 19/11/2562

1172 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์ส าหรับโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กด้วยนิทานและปรับสภาพแวดล้อมการให้บริการแก่
ผู้ป่วยนอกเด็ก

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.พี.วู้ด โปรดักส์ จ ากัด บริษัท เอ็ม.พี.วู้ด โปรดักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110059 20/11/2562

1173 น  ายาดับเพลิงและเกจ์วัด 3,349.10 3,349.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110331 20/11/2562

1174 ซื อน  ายาปรับผ้านุ่ม 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิ ง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิ ง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110329 20/11/2562

1175 ซื อยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125) 
(Cavumox) จ านวน 900 กล่อง

95,337.00 95,337.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110350 20/11/2562

1176 ซื อยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จ านวน 350 
กล่อง

94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี  จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี  จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110347 20/11/2562

1177 ซื อยา Cocareldopa L100+C25 mg (Sinemet) 
จ านวน 100 กล่อง

38,413.00 38,413.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ ง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ ง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110351 20/11/2562

1178 ซื อยา Fentanyl 100 mcg/2 ml inj จ านวน 140 
กล่อง , Morphine 10 mg/5 ml syr 60 ml จ านวน 
100 ขวด

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110343 20/11/2562

1179 ซื อยา Gabapentin 300 mg cap (Berlontin) จ านวน
 450 กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี  จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี  จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110348 20/11/2562

หนา้ 118



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1180 ซื อยา Iron Sucrose inj 100 mg/5 ml (Femorum) 
จ านวน 100 กล่อง

71,500.00 71,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110352 20/11/2562

1181 ซื อยา Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin) จ านวน 500 
กล่อง

56,250.00 56,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี  จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี  จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110346 20/11/2562

1182 ซื อยา Metoprolol 100 mg tab (Metoprolol) 
จ านวน 50 กล่อง

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110349 20/11/2562

1183 ซื อเคร่ืองดับเพลิง 2 เคร่ือง 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110333 20/11/2562

1184 ซื อแก๊สหุงต้ม 24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110327 20/11/2562

1185 ซื อถุงมือ 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110334 20/11/2562

1186 ขอซื อ Mepiform Non Sterile 5*7.5cm 5Pc/Box 
จ านวน 10 กล่อง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110358 21/11/2562

1187 ซื อยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 57,994.00 57,994.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110390 21/11/2562

1188 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 15,622.00 15,622.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110360 21/11/2562

1189 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110356 21/11/2562

หนา้ 119



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1190 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 72,500.00 72,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110375 21/11/2562

1191 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110367 21/11/2562

1192 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110378 21/11/2562

1193 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 37,710.00 37,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110366 21/11/2562

1194 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 43,920.00 43,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110371 21/11/2562

1195 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 53,874.50 53,874.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110389 21/11/2562

1196 ซื อยา Acyclovir 250 mg/5 ml inj (Vilerm) จ านวน 
200 vial , Augmentin 457/5 ml sus (A400+C57) 
70 ml (Cavumox) จ านวน 200 ขวด

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110372 21/11/2562

1197 ซื อยา Charcoal powder 5 gm (Ca R Bon) จ านวน 
20 กล่อง , Oxymetazol 0.05% nasal spray 10 ml 
(Oxymet) จ านวน 200 ขวด , Oxymetazol 0.025% 
10 ml (Oxymet) nasal drop จ านวน 200 ขวด

19,699.00 19,699.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110362 21/11/2562

1198 ซื อยา Clobetasol pro 0.05% cream 5 gm 
(P-Vate) จ านวน 120 หลอด

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110387 21/11/2562

หนา้ 120



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1199 ซื อยา Co Trimoxazole S400-T80 inj 5 ml (Bacin) 
จ านวน 10 กล่อง

13,620.00 13,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110370 21/11/2562

1200 ซื อยา Insulin GENSULIN 30/70 pen 3 ml 
(RI30u/NPH70/ml) จ านวน 200 กล่อง

78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110354 21/11/2562

1201 ซื อยา Levodropropizine 6 mg/1 ml syr 60 ml 
(Bronal) จ านวน 10 ขวด , Carbocysteine lysine 90
 mg/ml syr 120 ml (Fluifort) จ านวน 50 ขวด , Iron
 complex syr 60 ml (eq 10 mg iron) (Eurofer) 
จ านวน 6 ลัง

24,750.00 24,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110379 21/11/2562

1202 ซื อยา MMR vac รพ. (Masu) จ านวน 50 vial 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110381 21/11/2562

1203 ซื อยา MethiMazole 5 mg tab (Timazol) จ านวน 
50 กล่อง

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110384 21/11/2562

1204 ซื อยา Milk of Magnesia 240 ml sur (MOM) จ านวน
 500 ขวด , Diazepam (บจ4) 10 mg/2 ml inj 
จ านวน 500 amp

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110380 21/11/2562

1205 ซื อยา Mirtazapine 15 mg tab (Zymron) จ านวน 30
 กล่อง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110383 21/11/2562

1206 ซื อยา Pancreatin 200+simethicone 20 tab 
(Gaszym) จ านวน 20 กล่อง

19,987.60 19,987.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110377 21/11/2562

1207 ซื อยา Potassium Cl Elixir 6.67 mEq/5 ml 60 ml 
(Potas elixir) จ านวน 1000 ขวด

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110355 21/11/2562

หนา้ 121



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1208 ซื อยา Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จ านวน
 100 กล่อง

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110376 21/11/2562

1209 ซื อยา Rowatinex cap (Herb extract) จ านวน 50 
กล่อง

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110386 21/11/2562

1210 ซื อยา Sertraline 50 mg tab (SerLIFt) จ านวน 500 
กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110373 21/11/2562

1211 ซื อยา Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จ านวน 
3000 กล่อง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110382 21/11/2562

1212 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิตี  เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิตี  เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110368 21/11/2562

1213 ขออนุมัติซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110400 25/11/2562

1214 ซื อวัสดุและจ้างเก็บข้อมูลในการจัดโครงการคลินิกเพ่ือ
ใจวัยใส

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม/บริษัท 
ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์
ชลบุรี) จ ากัด/บริษัท สตาร์ เมดดิคัล 
ไลน์ จ ากัด

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม/บริษัท 
ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์
ชลบุรี) จ ากัด/บริษัท สตาร์ เมดดิคัล 
ไลน์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110398 25/11/2562

1215 ซื อยา CAPD 2 (1.5% low Cal) เหลือง 500 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

PR8000063110399 25/11/2562

1216 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,910.00 12,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110427 27/11/2562

1217 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110429 27/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1218 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ธันวาคม 2562

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110073 28/11/2562

1219 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ธันวาคม 2562

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110074 28/11/2562

1220 ซื อยา Acetylcysteine 100 mg sachet (Mysoven) 
จ านวน 300 กล่อง

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110418 27/11/2562

1221 ซื อยา Analgesic cream 30 gm (Flanil) จ านวน 
2000 หลอด

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110412 27/11/2562

1222 ซื อยา CarboxyMethylCellulose NA 0.5% tube 
(Solufresh) จ านวน 50 กล่อง

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110409 27/11/2562

1223 ซื อยา Chlorpheniramine 4 mg tab (Histatab) 
จ านวน 40 ขวด

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110408 27/11/2562

1224 ซื อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จ านวน 504 ขวด
 , Acetone 450 ml จ านวน 30 ขวด

28,474.20 28,474.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110410 27/11/2562

1225 ซื อยา Flavoxate 100 mg (U Spa) จ านวน 50 กล่อง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110414 27/11/2562

1226 ซื อยา FluCONazole 200 mg (Flucozole) จ านวน 
20 กล่อง , CefTRlaxone 250 mg inj (Cef 3) จ านวน
 200 vial

10,058.00 10,058.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110416 27/11/2562

1227 ซื อยา Glycopyrrolate 0.2 mg/ml inj (Glyco-p) 
จ านวน 20 กล่อง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110415 27/11/2562

หนา้ 123



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1228 ซื อยา Hydroxychloroquine 200 mg (HYdroQuin) 
จ านวน 300 กล่อง

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110413 27/11/2562

1229 ซื อยา Hydroxyzine 10 mg/5 ml syr 50 ml 
(Taraxin) จ านวน 200 ขวด

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110407 27/11/2562

1230 ซื อยา Lidocaine 10% 50 gm (Xylocaine spray) 
จ านวน 15 ขวด

6,580.50 6,580.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110406 27/11/2562

1231 ซื อยา Lithium carbonate 300 mg cap (Licarb) 
จ านวน 10 กล่อง

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110417 27/11/2562

1232 ซื อยา 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

PR8000063110420 27/11/2562

1233 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110401 27/11/2562

1234 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110430 27/11/2562

1235 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 10,400.40 10,400.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110481 28/11/2562

1236 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 6 รายการ 23,876.00 23,876.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110483 28/11/2562

1237 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 6 รายการ 37,508.00 37,508.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110475 28/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1238 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 8 รายการ 57,057.75 57,057.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110471 28/11/2562

1239 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ  Blood 
Administration Pump Set จ านวน 300 ชิ น/เซ็ต

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110488 28/11/2562

1240 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ 
Autoclave Tape 3/4''60yps,1Roll (Blue) จ านวน 
100 ม้วน

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110484 28/11/2562

1241 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ เชอร์โฟล์
ไอวีแคทใส 22จี*1'' เอส-แอล จ านวน 50 กล่อง

45,475.00 45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110466 28/11/2562

1242 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110443 28/11/2562

1243 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110476 28/11/2562

1244 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110477 28/11/2562

1245 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110446 28/11/2562

1246 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110454 28/11/2562

1247 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110444 28/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1248 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110460 28/11/2562

1249 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110442 28/11/2562

1250 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110472 28/11/2562

1251 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110467 28/11/2562

1252 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 17,138.19 17,138.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110448 28/11/2562

1253 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110457 28/11/2562

1254 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110469 28/11/2562

1255 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,174.00 30,174.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110445 28/11/2562

1256 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 37,060.00 37,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110470 28/11/2562

1257 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110450 28/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1258 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110463 28/11/2562

1259 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 49,900.00 49,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110468 28/11/2562

1260 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110440 28/11/2562

1261 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110447 28/11/2562

1262 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110473 28/11/2562

1263 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110474 28/11/2562

1264 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 71,300.00 71,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110438 28/11/2562

1265 ขอซื อสมุดบันทึกมุมมันและถุงพลาสติกใส 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110480 28/11/2562

1266 ขออนุมัติซื อคอกกั นเด็ก ขนาด 180x240 ซม. 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล แอนด์ เอส 
ซอฟท์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล แอนด์ เอส 
ซอฟท์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110527 28/11/2562

1267 ขออนุมัติซื อเตา KB.8 ขาส่ีเหล่ียมสูง จ านวน 2 ชุด 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110528 28/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1268 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนธันวาคม 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

PO8000063110089 29/11/2562

1269 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนธันวาคม พ .ศ. 2562 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110088 29/11/2562

1270 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยติดเชื อและ
ขยะอันตราย ประจ าเดือนธันวาคมพ.ศ. 2562

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110085 29/11/2562

1271 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ 
Sleep Test แบบ PSG ประจ าเดือนธันวาคม 2562

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110086 29/11/2562

1272 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจ าเดือน
ธันวาคม 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110091 29/11/2562

1273 จ้างค่าติดตั งและบริการเดินสายระบบ LAN พร้อมท่อ 
จ านวน 7 จุด

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110526 28/11/2562

1274 จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร 53,249.09 53,249.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110070 28/11/2562

1275 ซื อยา AdreNAline 1 mg/1 ml จ านวน 1500 amp 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110493 28/11/2562

1276 ซื อยา Betahistine 12 mg (Betahis 12) จ านวน 300
 กล่อง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110435 28/11/2562

1277 ซื อยา CYCLOphosphamide 50 mg Tab 
(Cycloxan) จ านวน 30 กล่อง

6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110492 28/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1278 ซื อยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จ านวน 220 
กล่อง

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี  จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี  จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110436 28/11/2562

1279 ซื อยา Diclofenac 1% 30 gm gel (Difelene) จ านวน
 2000 หลอด , Cc Diane21 (EE35+Cyproterone2) 
(Preme) จ านวน 36 แผง

37,240.00 37,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110434 28/11/2562

1280 ซื อยา Hydralazine 25 mg tab (Cesoline) จ านวน 
100 กล่อง

47,400.00 47,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110432 28/11/2562

1281 ซื อยา Lactate Ringer s Solution 1000 ml (Soft 
bag) จ านวน 100 ถุง , Glucose 50% 50 ml จ านวน 
600 vial

13,100.00 13,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110495 28/11/2562

1282 ซื อยา 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

PR8000063110498 28/11/2562

1283 ซื อยา Metronidazole 500 mg inj 100 ml 
(Mepagyl) จ านวน 1000 ขวด

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110501 28/11/2562

1284 ซื อยา N.S.S. 0.9% 100 ml จ านวน 5000 ถุง 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110437 28/11/2562

1285 ซื อยา Omeprazole 40 mg IV (Zefxon) จ านวน 
1000 vial

52,430.00 52,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110496 28/11/2562

1286 ซื อยา 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

PR8000063110499 28/11/2562

1287 ซื อยา Water for injection 10 ml (v&v) จ านวน 
10000 amp

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110500 28/11/2562

หนา้ 129



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1288 ซื อยา จ านวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 4,451.20 4,451.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110433 28/11/2562

1289 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110455 28/11/2562

1290 ซื อเวชภัณฑ์ จ านวน 30 กล่อง 168,525.00 168,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110078 28/11/2562

1291 ขอซื อ CLINPRO WV MELON, 50/BAG 2,406.00 2,406.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110546 29/11/2562

1292 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 52,815.20 52,815.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110532 29/11/2562

1293 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110556 29/11/2562

1294 ขอซื อวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน 4,829.00 4,829.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110548 29/11/2562

1295 ขอซื อเคร่ืองดูดน  าลายทันตกรรมเคล่ือนท่ี 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120003 2/12/2562

1296 ขออนุมัติซื อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ 25,450.00 25,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063110090 29/11/2562

1297 ซื อเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110531 29/11/2562

หนา้ 130



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1298 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 6,441.40 6,441.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110539 29/11/2562

1299 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110530 29/11/2562

1300 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110540 29/11/2562

1301 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110529 29/11/2562

1302 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110536 29/11/2562

1303 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 39,868.20 39,868.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110538 29/11/2562

1304 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 67,998.50 67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110535 29/11/2562

1305 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110533 29/11/2562

1306 ซื อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110534 29/11/2562

1307 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ 
เคร่ืองช่วยเดินชนิด 4 ขา (Walker) จ านวน 50 ชิ น

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เท็น เทรดดิ ง ร้าน เท็น เทรดดิ ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110557 29/11/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1308 ซื อ 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

1309 ซื อซองบรรจุเวชภัณฑ์ 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

1310 ซื อยา 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

1311 ขออนุมัติซื อ Degarelix 80 mg (Firmagon) 1 
syr/box (จ่ายทั งกล่อง) 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

1312 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100553 25/10/2562

1313 ซื อเวชภัณฑ์ยา 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

1314 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 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

1315 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23,750.00 23,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100548 25/10/2562

1316 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100549 25/10/2562

1317 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 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

หนา้ 132



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1318 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

1319 ขออนุมัติซื อTraMADol37.5+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

1320 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

1321 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

1322 ซื อ 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

1323 ซื อ 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

1324 ซื อยา 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

1325 ซื อยา Zinc Sulfate 1000 mcg/ml (10 ml) inj 
จ านวน 60 vial

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100540 25/10/2562

1326 ซื อยา 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

1327 ซื อวชภัณฑ์ยา 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

หนา้ 133



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1328 ซื อเวชภัณฑ์ยา 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

1329 ซื อเวชภัณฑ์ยา 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

1330 ซื อเวชภัณฑ์ยา 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

1331 ซื อเวชภัณฑ์ยา 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

1332 ซื อเวชภัณฑ์ยา 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

1333 ซื อเวชภัณฑ์ยา 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

1334 ซื อเวชภัณฑ์ยา 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

1335 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100552 25/10/2562

1336 ซื อเวชภัณฑ์ยา 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

1337 ซื อยา Azithromycin 200 mg/5 ml syr 15 ml 
(Onzet) จ านวน 300 ขวด

30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ ง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ ง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100593 28/10/2562

หนา้ 134



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1338 ซื อยา 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

1339 ซื อยา 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

1340 ซื อยา 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

1341 ซื อยา 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

1342 ซื อยา 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

1343 ซื อยา 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

1344 ซื อยา 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

1345 ซื อยา 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

1346 ซื อยา 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

หนา้ 135



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1347 ซื อยา 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

1348 ซื อยา ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera) จ านวน 100 
กล่อง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั ว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั ว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100594 28/10/2562

1349 ซื อยา 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

1350 ซื อยา 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

1351 ซื อยา 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

1352 ซื อเวชภัณฑ์ยา 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

1353 ซื อยา 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

1354 ขอซื อวัสดุทันตกรรม 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

1355 ซื อแบตเตอร่ี 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

1356 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100622 29/10/2562

หนา้ 136



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1357 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100623 29/10/2562

1358 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100624 29/10/2562

1359 ขอซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100625 29/10/2562

1360 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100633 29/10/2562

1361 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100629 29/10/2562

1362 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 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

1363 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ บอดี  บาลานซ์ เมดดิเทค 
จ ากัด

บริษัท ไอ บอดี  บาลานซ์ เมดดิเทค 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100635 29/10/2562

1364 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 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

1365 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,320.00 22,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100630 29/10/2562

1366 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100632 29/10/2562

หนา้ 137



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1367 ขอซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 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

1368 ขออนุมัติซื อเคร่ืองอัดอากาศขณะหายใจเข้า 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

1369 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

1370 ซื อยา 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

1371 ซื อยา 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

1372 ซื อยา 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

1373 ซื อยา 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

1374 ซื อยา 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

1375 ซื อยา 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

หนา้ 138



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1376 ซื อยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml 
(Gensulin-N) จ านวน 100 กล่อง

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100606 29/10/2562

1377 ซื อยา 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

1378 ซื อยา 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.ฮั ว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั ว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100613 29/10/2562

1379 ซื อยา 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

1380 ซื อยา 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

1381 ซื อยา 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

1382 ซื อยา 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

1383 ซื อยา 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

1384 ซื อยา 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

1385 ขอซื อวัสดุทันตกรรม 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

หนา้ 139



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1386 ขออนุมัติซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  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

1387 ซื อเวชภัณฑ์ยา 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

1388 ขออนุมัติซื อเคร่ืองช่วยฟัง 99,100.00 99,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100648 30/10/2562

1389 ขออนุมัติซื อเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร่สั น จ านวน 2 เคร่ือง

43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100093 31/10/2562

1390 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

1391 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์น พริ นเทค แอนด์ เล
เบิ ล จ ากัด

บริษัท โมเดอร์น พริ นเทค แอนด์ เล
เบิ ล จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063100091 30/10/2562

1392 ซื อน  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

1393 ซื อยา 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

1394 ซื อเคร่ืองช่วยฟัง 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

1395 ซื อเวชภัณฑ์ยา 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

หนา้ 140



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1396 ซื อเวชภัณฑ์ยา 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

1397 ซื อเวชภัณฑ์ยา 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

1398 ขออนุมัติซื ออุปกรณ์ไฟติดหัวแบบไร้สาย 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

1399 ซื อหม้อแปลงแบตเตอร่ี 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงตั งจิตต์ นายวิเชียร คงตั งจิตต์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100668 31/10/2562

1400 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

1401 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

1402 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยติดเชื อและ
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

1403 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

1404 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

1405 ซื อ 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

หนา้ 141



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1406 ซื อ Collar (เฝือกพยุงคอชนิดปรับได้) (ผู้ใหญ่) AMBU 
PERFIT ACE ADULT จ านวน 24 ชิ น

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท เมส เทรดดิ ง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100669 31/10/2562

1407 ซื อ 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

1408 ซื อ IV Catheter # 22Gx1 นิ ว จ านวน 20 กล่อง , IV 
Catheter # 24Gx3/4 นิ ว 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

1409 ซื อ IV set for pump (Baxter) Solution 
Adimistration จ านวน 1000 ชิ น

58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100673 31/10/2562

1410 ซื อ 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

1411 ซื อ 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

1412 ซื อ Oxygen Mask (พ่นยา-ผู้ใหญ่) จ านวน 200 ชิ น , 
Oxygen Cannular (Adult) จ านวน 1000 ชิ น

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100678 31/10/2562

1413 ซื อ 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

1414 ซื อ Syringe Dispos. 50 ml (unlock) จ านวน 50 
กล่อง , Syringe Dispos. 1 (unlock) จ านวน 50 กล่อง
 , Syringe Insulin # 27Gx1/2 นิ ว 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

1415 ซื อ Urinometer Set (Uriofix) จ านวน 100 ชิ น 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100683 31/10/2562

หนา้ 142



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1416 ซื อ อินเด็กซ์พลาสติก ตราช้าง  A4 จ านวน 114 แพ็ค , 
เหยือกน  าพลาสติก  1 ลิตร ใส จ านวน 68 ใบ , 
กระป๋องน  า 8 ซม. ตราพระอาทิตย์ จ านวน 82 ใบ

18,692.00 18,692.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100689 31/10/2562

1417 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 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

1418 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 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

1419 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

1420 ขออนุมัติถ่ายเอกสารส าหรับโครงการทัศนศึกษาวิชาการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110064 7/11/2019

1421 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุส าหรับโครงการทัศนศึกษาวิชาการ 12,184.00 12,184.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110062 7/11/2019

1422 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุส าหรับโครงการทัศนศึกษาวิชาการ 46,296.00 46,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
ร้านจานชาม บางแสน
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
ร้านจานชาม บางแสน
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110063 7/11/2019

1423 ขออนุมัติซื อบัตร RFID จ านวน 100 ใบ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110124 11/11/2019

1424 ขออนุมัติค่าเอกสารโครงการทัศนศึกษาด้าน
ประวัติศาสตร์ ม. 3

510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110086 11/11/2019

1425 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษา
ด้านประวัติศาสตร์ ม. 3

56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงห์โต กรุ๊ป จ ากัด บริษัท สิงห์โต กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110085 11/11/2019

1426 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศโครงการทัศนศึกษา
ด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม ม. 5

98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110128 12/11/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1427 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารโครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ
 คุณธรรม และจริยธรรม ม. 5

2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110129 14/11/2019

1428 ขออนุมัติจัดซื อผงหมึกเอเอฟ 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110130 14/11/2019

1429 ขออนุมัติจัดซื อกระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม เอ4 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110137 15/11/2019

1430 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ Adventure at Khao 
Kheow Open Z00 G.1

16,750.00 16,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน K & Y เคร่ืองเขียนและ Gift 
Shop

ร้าน K & Y เคร่ืองเขียนและ Gift 
Shop

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110187 21/11/2019

1431 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ English Day Camp at 
Suanthai G.5

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน K & Y เคร่ืองเขียนและ Gift 
Shop

ร้าน K & Y เคร่ืองเขียนและ Gift 
Shop

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110198 21/11/2019

1432 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศโครงการ Adventure 
at Khao Kheow Open Z00 G.1

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110186 21/11/2019

1433 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศโครงการ English Day
 Camp at Suanthai G.5

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110197 21/11/2019

1434 ขออนุมัติค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 300 รีม 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป หจก. ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110013 1/11/2019

1435 ขออนุมัติค่าน  ามันเชื อเพลิงและน  ามันหล่อล่ืน เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
 บริษัท เค.ซี. พลังงาน จ ากัด 
 บริษัท ชัยภัทร (2018) จ ากัด 
 บริษัท จันทร์เพ็ญ ปตท.ศรีราชา 
จ ากัด 
 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 
จ ากัด 
 บริษัท เพ็ชรประสิทธ์ิ แอลพีจี จ ากัด 
 หจก. ธิดามหานคร 

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
 บริษัท เค.ซี. พลังงาน จ ากัด 
 บริษัท ชัยภัทร (2018) จ ากัด 
 บริษัท จันทร์เพ็ญ ปตท.ศรีราชา 
จ ากัด 
 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 
จ ากัด 
 บริษัท เพ็ชรประสิทธ์ิ แอลพีจี จ ากัด 
 หจก. ธิดามหานคร 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110005 1/11/2019

1436 ขออนุมัติซื อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 12,290.02 12,290.02 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110023 1/11/2019

1437 ขออนุมัติค่าวัสดุ 11 รายการ 4,834.00 4,834.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110016 1/11/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1438 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ Loy Krathong 48,400.00 48,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชญ์วิศิชย์   ลาวิลาศ
นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
บริษัท โรบินสัน จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด 

นายวิชญ์วิศิชย์   ลาวิลาศ
นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
บริษัท โรบินสัน จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110017 1/11/2019

1439 ขออนุมัติค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 2 รายการ 10,100.00 10,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110014 1/11/2019

1440 ขออนุมัติค่าวัสดุการศึกษา 25 รายการ 26,207.00 26,207.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110015 1/11/2019

1441 ขออนุมัติเช่ารถบัสปรับอากาศ 1 คัน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110053 4/11/2019

1442 ขออนุมัติซื อวัสดุในการท างานของฝ่ายบริการ จ านวน 4
 รายการ

1,658.50 1,658.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอร่ี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110030 5/11/2019

1443 ขออนุมัติซื อพวงกุญแจรูปตัวโอ จ านวน 10 คู่ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร โชติโก นายสมพร โชติโก เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110029 5/11/2019

1444 ขออนุมัติค่านุัมันเชื อเพลิง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110058 7/11/2019

1445 ขออนุมัติค่าวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 3,130.00 3,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110077 8/11/2019

1446 ขออนุมัติค่าวัสดุการศึกษา 4 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110080 8/11/2019

1447 ขออนุมัติค่าวัสดุ 5 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บันฑิตสเตช่ันเนอร์ร่ี จ ากัด     
   ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

บริษัท บันฑิตสเตช่ันเนอร์ร่ี จ ากัด     
   ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110078 8/11/2019

1448 ขออนุมัติซื อวัสดุก่อสร้างและวัสดุประปา จ านวน 12 
รายการ

5,542.60 5,542.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110072 8/11/2019

1449 ขออนุมัติค่าน  ายาดับเพลิง 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110079 8/11/2019

1450 ขออนุมัติค่าหนังสืออ่านนอกเวลา 2,574.00 2,574.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110082 8/11/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1451 ค่าจ้างเหมาคนสวน จ านวน 1 คน 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ แจ่มใส นายอาทิตย์ แจ่มใส เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PO9000063110003 21/11/2019

1452 ขออนุมัติจ้างย้ายและติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 
เคร่ือง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110109 12/11/2019

1453 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมสระว่ายน  า 9,790.50 9,790.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพูลช็อป ร้านพูลช็อป เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110164 19/11/2019

1454 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมรถตู้โรงเรียน จ านวน 1 คัน 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่ึง แอร์รถยนต์ ร้านอ่ึง แอร์รถยนต์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110149 19/11/2019

1455 ขออนุมัติซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ประตูอลูมิเนียม จ านวน
 1 งาน

67,945.00 67,945.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110224 25/11/2019

1456 ขออนุมัติเช่ารถบัส จ านวน 2 คัน โครงการทัศนศึกษา
โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110070 8/11/2019

1457 ค่าเช่ารถบัส จ านวน 3 คัน โครงการทัศนศึกษา
โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110071 8/11/2019

1458 ขอนุมัติค่าถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรมยุคใหม่ฯ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110170 19/11/2019

1459 ขอนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรมยุคใหม่ฯ

1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110177 20/11/2019

1460 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 6
 คัน

156,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PO9000063110004 26/11/2019

1461 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม 5,637.50 5,637.50 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110007 1/11/2019

1462 ขออนุมัติค่าหนังสือพิมพ์และวารสารเดือนพฤศจิกายน 
2562

3,315.00 3,315.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพลินอารมณ์ ร้านเพลินอารมณ์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110001 1/11/2019

1463 ขออนุมัติซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110006 1/11/2019

1464 ขออนุมัติซื อหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 2 รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110032 1/11/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1465 ขออนุมัติค่าจัดท าเอกสารและเข้าเล่ม 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110022 4/11/2019

1466 ขออนุมัติซื ออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วันท่ี 8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ หนันศิริ 
 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 
 นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ 

นายสมยศ หนันศิริ 
 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 
 นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110040 5/11/2019

1467 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 18 - 22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

29,950.00 29,950.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย เทพมงคล 
 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด 
 นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิรุตม์ 
 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 
 นางสาววรรณา จันทรประทักษ์ 
 นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลวงศ์งาม 
 นายวิโรจน์ ฐิรายุวัฒน์ 

นายพรชัย เทพมงคล 
 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด 
 นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิรุตม์ 
 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 
 นางสาววรรณา จันทรประทักษ์ 
 นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลวงศ์งาม 
 นายวิโรจน์ ฐิรายุวัฒน์ 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110042 5/11/2019

1468 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่ม 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110031 5/11/2019

1469 ขออนมุุติซื อวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 18 - 22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

79,575.00 79,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟู๊ด ซัพพลายเออร์ 
จ ากัด 
 นายพรชัย เทพมงคล 
 นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ 
 นางวีระวรรณ หวะสุวรรณ 
 นายเทพประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว 
 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
 นางเสวย หอมฉุย 

บริษัท พัทยา ฟู๊ด ซัพพลายเออร์ 
จ ากัด 
 นายพรชัย เทพมงคล 
 นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ 
 นางวีระวรรณ หวะสุวรรณ 
 นายเทพประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว 
 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
 นางเสวย หอมฉุย 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110041 5/11/2019

1470 ขออนุมัติซื อยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 26 รายการ 36,472.02 36,472.02 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึกเภสัช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึกเภสัช เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110047 6/11/2019

1471 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการลอยกระทง ระดับชั น
มัธยมศึกษา 2562

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110074 6/11/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1472 ขออนุมัติซื อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 3 เคร่ือง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110046 6/11/2019

1473 ขออนุมัติค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110054 7/11/2019

1474 ขออนุมัติจัดท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110019 11/11/2019

1475 ขออนุมัติจัดซื อถุงแก้วใส 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง บ. ร่วมใจเจริญรุ่งเรือง จ ากัด บ. ร่วมใจเจริญรุ่งเรือง จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110093 11/11/2019

1476 ขออนุมัติค่าป้ายไวนิล ''วันดาราศาสตร์ในโรงเรียน'' 675.00 675.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110083 11/11/2019

1477 ขออนุมัติค่าของท่ีระลึก โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพความเป็นผู้น าและจิตสาธารณะ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Colette café' ร้าน Colette café' เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110094 12/11/2019

1478 ขออนุมัติค่าจัดท าเอกสารบันทึกการอ่านโครงการ
ห้องสมุดเคล่ือนท่ี

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110097 12/11/2019

1479 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110107 12/11/2019

1480 ขออนุมัติค่าป้ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้น าและจิตสาธารณะ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110084 12/11/2019

1481 ขออนุมัติค่าหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์โครงการห้องสมุด
เคล่ือนท่ี

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110096 12/11/2019

1482 ขออนุมัติซื อหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 6 กล่อง 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110108 12/11/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1483 ขออนุมัติซื อวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 25-29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

81,973.00 81,973.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ 
 บริษัท พัทยา ฟู๊ด ซัพพลายเออร์ 
จ ากัด 
 นางวีระวรรณ หวะสุวรรณ 
 นายเทพประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว 
 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
 บางแสนแก๊ส 
 นางเสวย หอมฉุย 
 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน จ ากัด 
 นายสมยศ หนันศิริ 

นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ 
 บริษัท พัทยา ฟู๊ด ซัพพลายเออร์ 
จ ากัด 
 นางวีระวรรณ หวะสุวรรณ 
 นายเทพประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว 
 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
 บางแสนแก๊ส 
 นางเสวย หอมฉุย 
 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน จ ากัด 
 นายสมยศ หนันศิริ 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110117 13/11/2019

1484 ขออนุมัติซื อวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 25--29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

29,850.00 29,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟู๊ด ซัพพลายเออร์ 
จ ากัด

บริษัท พัทยา ฟู๊ด ซัพพลายเออร์ 
จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110118 13/11/2019

1485 ขออนุมัติซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 3,918.84 3,918.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110121 13/11/2019

1486 ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ แข่งขันวิชาการ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110119 13/11/2019

1487 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (แข่งขันทางวิชาการ) 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110120 13/11/2019

1488 ขออนุมัติเช่ารถตู้ จ านวน 1 คัน 2 วัน 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110139 15/11/2019

1489 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 5,268.66 5,268.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110138 15/11/2019

1490 ขออนุมัติค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง
 23 พ.ย. 62  (อบรมภาษาอังกฤษและโครงการ 
English Program)

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิรุตม์ 
 นางสาวอังษณา ปลื มจันทร์ 
 นายวิโรจน์ ฐิรายุวัฒน์ 
 นายสุทธิ กลมกล่อม 
 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 

นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิรุตม์ 
 นางสาวอังษณา ปลื มจันทร์ 
 นายวิโรจน์ ฐิรายุวัฒน์ 
 นายสุทธิ กลมกล่อม 
 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110134 15/11/2019

1491 ขออนุมัติค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 23 
พฤศจิกายน 2562 (อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมยุค
ใหม่ฯ)

1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ทองโท 
 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 

นางสมปอง ทองโท 
 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110135 15/11/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1492 ขออนุมัติซื อเมาส์คอมพิวเตอร์ จ านวน 40 อัน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110133 15/11/2019

1493 ขอนุมัติค่าถ่ายเอกสาร แข่งขันทางวิชาการ (สังคม) 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110148 18/11/2019

1494 ขออนุมัติค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกศินี ขันแก้ว น.ส. เกศินี ขันแก้ว เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110141 18/11/2019

1495 ขออนุมัติซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 9,389.25 9,389.25 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพ.คอมเมอร์เชียล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพ.คอมเมอร์เชียล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110166 19/11/2019

1496 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร เพชรยอดมงกุฎ ครั งท่ี 12 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110168 19/11/2019

1497 ขออนุมัติซื อพวงมาลา จ านวน 1 พวง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีฟลอเรส ร้านชลบุรีฟลอเรส เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110165 19/11/2019

1498 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุเกษตร จ านวน 3 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย พรมสอน นายอ านวย พรมสอน เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110179 20/11/2019

1499 ขออนุมัติค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110180 20/11/2019

1500 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ 3,660.00 3,660.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศันสนีย์ เท่ียงธรรม 
 ร้าน ALDEBARAN ART&DESIGN 
 ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

นางสาวศันสนีย์ เท่ียงธรรม 
 ร้าน ALDEBARAN ART&DESIGN 
 ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110178 20/11/2019

1501 ขออนุมัติจ้างติดสต๊ิกเกอร์ประตูบานเล่ือน จ านวน 3 บาน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย์ อธิคมภาษิต นางสาวพรทิพย์ อธิคมภาษิต เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110193 21/11/2019

หนา้ 150



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1502 ขออนุมัติซื อวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 2 - 4, 6 
ธันวาคม พ.ศ. 2562

22,100.00 22,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
 นายเทพประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว 
 นางเสวย หอมฉุย 
 นายสมยศ หนันศิริ 
 นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิรุตม์ 
 นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลวงศ์งาม 
 นางชดช้อย นัยนาภากรณ์ 
 นางสาวเยาวนิตย์ โขเมษฐวัฒน์ 
 นางสมปอง ทองโท 
 นายวิโรจน์ ฐิรายุวัฒน์ 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
 นายเทพประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว 
 นางเสวย หอมฉุย 
 นายสมยศ หนันศิริ 
 นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิรุตม์ 
 นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลวงศ์งาม 
 นางชดช้อย นัยนาภากรณ์ 
 นางสาวเยาวนิตย์ โขเมษฐวัฒน์ 
 นางสมปอง ทองโท 
 นายวิโรจน์ ฐิรายุวัฒน์ 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110184 21/11/2019

1503 ขออนุมัติซื อวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 2-4, 6 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562

51,215.00 51,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
 นายเทพประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว 
 นางเสวย หอมฉุย 
 นายสมยศ หนันศิริ 
 นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิรุตม์ 
 นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลวงศ์งาม 
 นางชดช้อย นัยนาภากรณ์ 
 นางสาวเยาวนิตย์ โขเมษฐวัฒน์ 
 นางสมปอง ทองโท 
 นายวิโรจน์ ฐิรายุวัฒน์ 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
 นายเทพประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว 
 นางเสวย หอมฉุย 
 นายสมยศ หนันศิริ 
 นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิรุตม์ 
 นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลวงศ์งาม 
 นางชดช้อย นัยนาภากรณ์ 
 นางสาวเยาวนิตย์ โขเมษฐวัฒน์ 
 นางสมปอง ทองโท 
 นายวิโรจน์ ฐิรายุวัฒน์ 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110183 21/11/2019

1504 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 8,296.00 8,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110212 22/11/2019

1505 ขออนุมัติจัดซื อแป้นบาสเกตบอล 15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาท่า สปอร์ต จ ากัด บริษัท ทาท่า สปอร์ต จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110211 22/11/2019

1506 ขออนุมัติจัดซื ออุปกรณ์แฟลชส าหรับกล้องถ่ายภาพ 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110209 22/11/2019

1507 ขออนุมัติจัดซื อผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,471.70 2,471.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110213 22/11/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1508 ขออนุมัติจัดซื อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 80 แกรม 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป หจก. ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110210 22/11/2019

1509 ขออนุมัติค่าวัสดุในโครงการท าบุญตักบาตรเน่ืองในวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110250 26/11/2019

1510 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในโครงการท าบุญตักบาตรเน่ืองใน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ 
 นางสมพร หอมจันทร์ 
 ร้านกรพจน์สังฆภัณฑ์ 
 บ.สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ 
 นางสมพร หอมจันทร์ 
 ร้านกรพจน์สังฆภัณฑ์ 
 บ.สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110251 26/11/2019

1511 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร) 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110231 26/11/2019

1512 ขออนุมัติจัดซื อน  าด่ืม 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110233 26/11/2019

1513 ขออนุมัติจัดซื อชุดกีฬา(กีฬาบาสเกตบอล) 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางพระสปอร์ต ร้านบางพระสปอร์ต เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110256 27/11/2019

1514 ขออนุมัติค่าชุดกีฬา(เทเบิลเทนนิส) 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ่ียงไฮ้สปอร์ต จ ากัด บริษัท เซ่ียงไฮ้สปอร์ต จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110254 27/11/2019

1515 ขออนุมัติค่าชุดกีฬาซอฟท์บอล จ านวน 30 ชุด 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณฐมน ปภาวินพิบูล นางณฐมน ปภาวินพิบูล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110255 27/11/2019

1516 ขอนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร) 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110263 28/11/2019

1517 ขออนุมัติซื อวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 9, 11-13 
ธันวาคม พ.ศ. 2562

50,911.00 50,911.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟู๊ด ซัพพลายเออร์ 
จ ากัด 
 นางวีระวรรณ หวะสุวรรณ 
 นายเทพประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว 
 นางเสวย หอมฉุย 
 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
 นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ 

บริษัท พัทยา ฟู๊ด ซัพพลายเออร์ 
จ ากัด 
 นางวีระวรรณ หวะสุวรรณ 
 นายเทพประสิทธ์ิ แสงไผ่แก้ว 
 นางเสวย หอมฉุย 
 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
 นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110265 28/11/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1518 ขออนุมัติซื อวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 9, 11-13 
ธันวาคม พ.ศ. 2562

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระชัย เฉลิมวงศ์ 
 นางสมปอง ทองโท 
 นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิรุตม์ 
 นางสาวจารุณี ฉ่ าสมบูรณ์ 
 นายวิโรจน์ ฐิรายุวัฒน์ 

นายวีระชัย เฉลิมวงศ์ 
 นางสมปอง ทองโท 
 นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิรุตม์ 
 นางสาวจารุณี ฉ่ าสมบูรณ์ 
 นายวิโรจน์ ฐิรายุวัฒน์ 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110266 28/11/2019

1519 ขออนุมัติจัดซื อหนังสือพิมพ์เดือนธันวาคม 2562 1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพลินอารมณ์ ร้านเพลินอารมณ์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110277 29/11/2019

1520 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุโครงการรักการอ่าน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110002 1/11/2019

1521 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุส าหรับโครงการวันลอยกระทงฝ่าย
ปฐมวัย

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนีย์ ใจจริง นางสุนีย์ ใจจริง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110021 4/11/2019

1522 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุส าหรับการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนท่ี 2/2562

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
ต๋ีวัดตาลล้อม
ร้านแสนสุขเบ็ดเตล็ด
ร้านเถิดเทิงเคร่ืองครัว
บ้านดินเผา

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
ต๋ีวัดตาลล้อม
ร้านแสนสุขเบ็ดเตล็ด
ร้านเถิดเทิงเคร่ืองครัว
บ้านดินเผา

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110027 4/11/2019

1523 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มสารสัมพันธ์ 
ภาคเรียนท่ี 2/2562

8,784.00 8,784.00 เฉพาะเจาะจง SP PRINT SP PRINT เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110028 4/11/2019

1524 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิลโครงการวันลอยกระทงฝ่าย
ปฐมวัย

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110020 4/11/2019

1525 ขออนุมัติจัดซื อกระดาษส าหรับการเรียนการสอนและ
งานของฝ่ายปฐมวัย

9,223.40 9,223.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110059 7/11/2019

1526 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุงานแม่บ้านอาคารพิบูลสุข 1 ฝ่าย
ปฐมวัย

4,360.00 4,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดประหยัด 20 บาท ร้านสุดประหยัด 20 บาท เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110060 7/11/2019

1527 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองกรองน  าด่ืมฝ่ายปฐมวัย 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค ธารา จ ากัด บริษัท แปซิฟิค ธารา จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110061 7/11/2019

1528 ขออนุมัติล้างเคร่ืองปรับอากาศและเติมน  ายา
เคร่ืองปรับอากาศ

20,250.00 20,250.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ พรพล นายวีรศักด์ิ พรพล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110073 8/11/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1529 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุในการแต่งซุ้มสี เดินขบวนและพิธี
เปิดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ

782.00 782.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110172 19/11/2019

1530 ขออนุมัติจัดซื อเสื อกีฬาส าหรับเด็กโครงการกีฬาสี
สัมพันธ์วันพ่อ

43,200.00 43,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชฐ ฉัตรรัตนวุฒิ นายวิเชฐ ฉัตรรัตนวุฒิ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110173 19/11/2019

1531 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุ ถ่ายเอกสาร เหรียญรางวัล ถ้วย
รางวัลส าหรับโครงการกีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ

22,718.00 22,718.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณารตา แย้มประยูร (ร้านคทา)
นายสาธิต ถึงลาภ (ร้านอิมเมจ เอ็กซ์
เพรส) 
นางสาวกาญจนา ยมกรัตนาภรณ์ 
(ร้านเอส. เค. ฮาร์ดแวร์)
นางสาวพุธฒิดา เดชประเสริฐ 
นางภาณภัช แสงพันตา 
นางสาวเกศรินทร์ จ่ันบ้านโขด (ร้าน 
The Rock Sport) 
นางโสภาค์พักตร์ หร่ายเจริญ (ร้าน ณ
 บางแสนอวอร์ด) 
นางสาวมัณฑนา เสง่ียม (ร้าน The 
Balloon 2) 

นางสาวณารตา แย้มประยูร (ร้านคทา)
นายสาธิต ถึงลาภ (ร้านอิมเมจ เอ็กซ์
เพรส) 
นางสาวกาญจนา ยมกรัตนาภรณ์ 
(ร้านเอส. เค. ฮาร์ดแวร์)
นางสาวพุธฒิดา เดชประเสริฐ 
นางภาณภัช แสงพันตา 
นางสาวเกศรินทร์ จ่ันบ้านโขด (ร้าน 
The Rock Sport) 
นางโสภาค์พักตร์ หร่ายเจริญ (ร้าน ณ
 บางแสนอวอร์ด) 
นางสาวมัณฑนา เสง่ียม (ร้าน The 
Balloon 2) 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110171 19/11/2019

1532 ขออนุมัติจัดซื อเคร่ืองปรับอากาศขนาด 36,000 BTU 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110220 22/11/2019

1533 ขออนุมัติจัดซื ออะแดปเตอร์ 3,180.00 3,180.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) บ. เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110039 5/11/2019

1534 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศโครงการ English Day
 Camp at Thai Thani Art & Culture Vikkage G.2

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110088 11/11/2019

1535 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ English Day Camp at 
Thai Thani Art & Culture Vikkage G.2

7,120.00 7,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110091 11/11/2019

1536 ขออนุมัติซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 14,870.00 14,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นานาจิปาถะ ศรีราชา ร้าน นานาจิปาถะ ศรีราชา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110105 12/11/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1537 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ Morning Brief 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110101 12/11/2019

1538 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ 13,108.00 13,108.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน K & Y เคร่ืองเขียนและ Gift 
Shop

ร้าน K & Y เคร่ืองเขียนและ Gift 
Shop

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110102 12/11/2019

1539 ขออนุมัติซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 25 รายการ 35,260.00 35,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110100 12/11/2019

1540 ขออนุมัติซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 10,221.00 10,221.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คัดสรรค์เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์ส านักงาน

ร้าน คัดสรรค์เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์ส านักงาน

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110103 12/11/2019

1541 ขออนุมัติจัดซื ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการ 
Father's day Week

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110131 14/11/2019

1542 ขออนุมัติจัดซื อชุดอุปกรณ์ฝึกตีปิงปอง 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อีสเทิร์น ปิงปอง ร้าน อีสเทิร์น ปิงปอง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110188 21/11/2019

1543 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ English Day Camp at 
Suanthai G.5

6,860.00 6,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน K & Y เคร่ืองเขียนและ Gift 
Shop , ร้าน stationary เคร่ืองเขียน 

ร้าน K & Y เคร่ืองเขียนและ Gift 
Shop , ร้าน stationary เคร่ืองเขียน 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110199 21/11/2019

1544 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ Adventure at Khao
 Kheow Open Z00 G.1

9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน stationary,  ร้าน K&Y เคร่ือง
เขียน

ร้าน stationary,  ร้าน K&Y เคร่ือง
เขียน

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110185 21/11/2019

1545 ขออนุมัติจัดซื อเก้าอี ส านักงาน 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110206 22/11/2019

1546 ขออนุมัติจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110204 22/11/2019

1547 ขออนุมัติค่าอุปกรณ์โครงการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเพ่ือการแข่งขัน

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063110259 27/11/2019

1548 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุอุปกรณ์งานวิชาการ (209) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063110002 1/11/2019

1549 จัดซื อเลือดไก่สดเพ่ือท าการทดลองปฏิบัติการสาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นาวสาววาสนา  กลางโยธี นาวสาววาสนา  กลางโยธี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063110004 4/11/2019

หนา้ 155



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1550 ขออนุมัติจัดซื อดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งสถานท่ี (209) 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063110011 5/11/2019

1551 ขออนุมัติจัดซื อเคร่ืองด่ืมรับรองแขกและซองใส่เอกสาร
ส านักงานคณบดี (209)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063110013 5/11/2019

1552 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ร้านยาสายามบูรพา 
เลขครุภัณฑ์ 570101401000079 (275)

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงภพ ชาตินามสกุล นายคงภพ ชาตินามสกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3700063110001 7/11/2019

1553 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดท าข้อสอบ ปี
การศึกษา 2562 (209)

12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063110031 7/11/2019

1554 ขออนุมัติจัดซื อรถเข็นช้อปป้ิง จ านวน 2 คัน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063110033 7/11/2019

1555 ขออนุมัติจัดซื อผ้าคลุมโต๊ะหน้าขาว (209) 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษ ท ไทย ที.เอฟ.มาร์เก็ตติ ง จ ากัด บริษ ท ไทย ที.เอฟ.มาร์เก็ตติ ง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063110017 7/11/2019

1556 ขออนุมัติจัดซื อบรรจุภัณฑ์บรรจุของท่ีระลึก (209) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน ร้านจานชาม บางแสน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063110032 7/11/2019

1557 ขออนุมัติจัดซื อสติกเกอร์ติดห้องสอบ (209) 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063110034 7/11/2019

1558 ขออนุมัติจัดซื อหนังสือห้องเอกสารอ้างอิงคณะเภสัช
ศาสตร์ (258-263)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิมส์(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ทิมส์(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063110042 12/11/2019

1559 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารเรียน 10 ปี
เภสัชศาสตร์บูรพา ชั นท่ี 3-4 วันท่ี 16 -17 พฤศจิกายน
 2562

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเนอร์ร่ี จ ากัด บริษัท คลีนเนอร์ร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063110046 12/11/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1560 ขออนุมัติจัดซื อขาตั งไมโครโฟนแบบยาว 8 ชุด 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063110045 12/11/2019

1561 ขออนุมัติจัดซื อเคมีป้องกันจุลินทรีย์และตะไคร่น  า (209) 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนด์เอ พรีซิช่ัน จ ากัด บริษัท เอ็นพีแอนด์เอ พรีซิช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063110054 14/11/2019

1562 ขออนุมัติจัดซ่อมบ ารุงรถตู้ประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063110049 14/11/2019

1563 ขออนุมัติจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานคณบดีคณะเภสัช
ศาสตร์ (209)

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063110059 15/11/2019

1564 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า อาคารเรียน 5 ชั น 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์ หกยอด นายสุพจน์ หกยอด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3700063110003 19/11/2019

1565 ขออนุมัติจัดซื อมือจับโต๊ะและลูกล้อเก้าอี ท างาน (209) 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063110056 15/11/2019

1566 ขออนุมัติซ่อมบ้านพักหมู่บ้านบูรพาวิลเลจ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐพร บุญแก้ว น.ส. ณัฐพร บุญแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3700063110004 19/11/2019
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