
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 2563 ขนาด  
3*13 เมตร จ านวน 1 ป้าย

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063120081 13/12/2019

2 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุใช้ในพิธีการทางศาสนา จ านวน 4 
งาน

9,850.00 9,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด/Kalaya Florist/ร้านดอกไม้
หยก/บ.สยามแม็คโคร ต ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด/Kalaya Florist/ร้านดอกไม้
หยก/บ.สยามแม็คโคร ต ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063120128 19/12/2019

3 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ พร้อม
หลอดอุลตร้าไวโอเล็ต จ านวน 1 ชุด

4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063120131 19/12/2019

4 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 3 รายการ 10,999.00 10,999.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063120130 19/12/2019

5 ขออนุมัติจัดจ้างบรรจุน้ ายาเคมีดับเพลิง เพ่ือบรรจุในถัง
ดับเพลิง ในหอพักกองกิจการนิสิต หอ 1-2

16,880.00 16,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซฟต้ีเฟิร์ทเคมีคอล ร้าน เซฟต้ีเฟิร์ทเคมีคอล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110205 12/12/2019

6 ขออนุมัติจัดซ้ือฝาครอบชุดไส้กรองคาร์บอน อีสปริง 1 
ตัว

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063120112 17/12/2019

7 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองป๊ัมน้ าหอพักกองกิจการนิสิต
 2 (หอ 15เดิม) จ านวน 1 งาน

10,048.00 10,048.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063120172 25/12/2019

8 ขออนุมัติเปล่ียนอะไหล่ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ไมายเลขครุภัณฑ์ 5315003020104

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณภาพและอยู่ภยใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120040 9/12/2019

9 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีคุณภาพและอยู่ภยใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110254 12/12/2019

10 ขออนุมัติจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 20 เคร่ือง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด มีคุณภาพและอยู่ภยใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120072 13/12/2019

11 ขออนุมัติจัดซ้ือกระเช้าผลไม้ เพ่ือมอบให้คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ม.บูรพา จ านวน 8 ท่าน เน่ืองในโอกาสปี
ใหม่

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ ร้านบุปผชาติ มีคุณภาพและอยู่ภยใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120158 23/12/2019

12 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 23,058.50 23,058.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

เป็นตามไปข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110073 2/12/2019

13 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110136 2/12/2019

14 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ืออุปกรณ์กระจานสัญญาณ 2,250.00        2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063120056 12/12/2019

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1  ธันวำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
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15 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือแบตเตอร่ีชาร์จ 856.00           856.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063120120 18/12/2019

16 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือของท่ีระลึก 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอภิญญา ร้านอภิญญา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063120177 26/12/2019

17 ขอซ้ือปูนขาว เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ าใน
สระน้ าสวนนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพนธ์ปูนขาว ร้านธนพนธ์ปูนขาว ราคา PR0206063110241 2/12/2019

18 ขอซ่อมรถสวัสดิการเบอร์6(5203010010003)เน่ืองจาก
เบรกไม่อยู่ เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง น้ ามันเกียร์ น้ ามัน
เพาเวอร์ น้ ามันเบรก น้ ามันเฟืองท้าย และเติมน้ายา
หม้อน้ า ซ่อมรถสวัสดิการเบอร์
15(590301001000003)เน่ืองจากเช็คระบบเบรก ถ่าย
น้ ามันเคร่ือง และเปล่ียนยางล้อหลัง2ล้อ

52,098.30 52,098.30 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PO0206063120002 3/12/2019

19 ขอจ้างซ่อมรถทะเบียน ขจ-5700 
(540300101000008) เน่ืองจากเช็คระยะ280,000 
กิโลเมตร ถ่ายน้ ามันเคร่ือง กรองเคร่ือง เช็คช่วงล่างล้อ
หน้า

4,159.09 4,159.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206063120020 4/12/2019

20 ขอซ่อมรถสามล้อภาคสนาม คษฉ-729 ชลบุรี
(5203003010007)เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง โซ่สเตอร์
หน้าหลัง ผ้าเบรกหน้าหลัง แบตเตอร่ี กระจกมองข้าง 
ล้อแมกซ์หลังและยาง รถจักรยานยนต์ไม่มีเลขทะเบียน
(5203003010006)เปล่ียนถ่ายน้ ามัน ผ้าเบรก โซ่สเตอร์
 ยาง โช้ค กระจกมองข้าง

9,050.00 9,050.00 เฉพาะเจาะจง อู่ หมู มอเตอร์ อู่ หมู มอเตอร์ ราคา PR0206063120019 4/12/2019

21 ขอซ้ือยูโบล เพ่ือใช้ในการปรับเปล่ียนทิศทางเคร่ืองเติม
อากาศบนผิวน้ าภายในสวนนันทนาการ

1,155.60 1,155.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063120069 12/12/2019

22 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแบตเตอร์ร่ี จ านวน 2 ลูก 13,360.00 13,360.00 เฉพาะเจาะจง
D.D. แบตเตอร่ี D.D. แบตเตอร่ี 

ราคา PR0206063120083 13/12/2019

23 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 4 รายการ 1,770.85 1,770.85 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063120082 13/12/2019
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24 ขออนุมัติเบิกเงิน่ค่าซ่อมแซมรถอเนกประสงค์ 6,829.01 6,829.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด ราคา PR0206063120084 15/12/2019

25 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถสวัสดิการ เบอร์ 7 14,659.00 14,659.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206063120087 15/12/2019

26 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถสวัสดิการ เบอร์ 9 24,042.90 24,042.90 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206063120088 15/12/2019

27 ขออนุมัติซ่อมแซมรถกระเช้า 30,248.90 30,248.90 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206063120086 15/12/2019

28 ขออนุมัติเบิกเงินค่ายางบริดสโตน ขนาด 750-15 (12 
ช้ัน) จ านวน 4 เส้น

22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206063120099 16/12/2019

29 ขออนุมัติเบิกเงินค่ายางบริดสโตน ขนาด 750-15 (12 
ช้ัน) จ านวน 4 เส้น

22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206063120100 16/12/2019

30 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 1,430.00 1,430.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคา PR0206063120117 17/12/2019

31 ขออนุมัติเบิกเงินค่าฝาชักโครง และใบเล่ือยท่อพีวีซี 
จ านวน 12 ใบ

791.80 791.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063120125 18/12/2019

32 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถอเนกประสงค์ เลข
ทะเบียน กร-6153 ชลบุรี

2,294.08 2,294.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PR0206063120127 18/12/2019

33 ขออนุมัติเบิกเงินค่า ซ่อมลิฟตื เปล่ียนbattery (dry 
cell ) 12V.7.5 ah จ านวน 1 ชุด

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ราคา PR0206063120126 18/12/2019

34 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถังพลาสติกพร้อมสายรัด 200 ลิตร 
จ านวน 24 ใบ

13,920.00 13,920.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจรี เจนดง นางสาวนุชจรี เจนดง ราคา PR0206063120124 18/12/2019

35 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 
เคร่ือง

14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206063120156 22/12/2019

36 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองเติมอากาศ จ านวน 4 เคร่ือง 32,650.00 32,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206063120155 22/12/2019

37 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 40-0917 
ชลบุรี

9,383.90 9,383.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206063120157 23/12/2019

38 จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสารประจ าอาคารท่ีพักบุคลากร 
(แบบไม่รวมอะไหล่) ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย.
 2563

53,072.00 53,072.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208063120004 1/12/2562

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

39 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 เคร่ือง ส าหรับใช้งาน
ในห้อง IT105 , IT202 , IT203 , IT313 ,  IT321 ,  
IT403 , IT405 , IT406 อาคารศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 
2563

33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208063120003 1/12/2562

40 จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสารประจ าอาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ , อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ,
 อาคารเรียนรวม  (แบบไม่รวมอะไหล่) ต้ังแต่วันท่ี 1 
ต.ค. 2562 ถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2563

85,065.00 85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PO0208063120005 1/12/2562

41 จัดซ้ือข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เน่ืองในการ
จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านิมินิมาร์ท ร้านป้านิมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063120005 2/12/2562

42 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพักรับรอง
อาคารเสนาะ อูนากูล 3 ช้ัน 12 ห้อง 6

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ เสง่ียมโพธ์ิ นายบุญเลิศ เสง่ียมโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063120007 2/12/2562

43 จัดซ้ือน้ ามันส าหรับใส่เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้
 และรถยนต์เพ่ือการเกษตร

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพานิชท่าใหม่ หจก.พิศาลพานิชท่าใหม่ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063120018 4/12/2562

44 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดโครงการกีฬา
ประเพณี 3 วิทยาเขต

780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.โอ.สปอร์ต ร้าน พี.โอ.สปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063120016 4/12/2562

45 จัดซ้ือสารเคมีก าจัดปลวก และสารเคมีปราบศัตรูพืช 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินพานิช ร้านสินพานิช มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110105 10/12/2562

46 จ้างเหมาซักชุดเคร่ืองนอน จ านวน 50 ชุด 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นวนันท์ สุทธิพร น.ส.นวนันท์ สุทธิพร มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110107 11/12/2562

47 เช่าชุดเคร่ืองและเวที ส าหรับใช้ในการจัดโครงการเปิด
เถาว์

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ ทับทอง นายอภิพันธ์ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063120024 13/12/2562

48 จัดซ้ือร้ัววายเมท รุ่น LT1900 7mm ขนาด 1.90x2.40
 m จ านวน 10 แผง

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็ม.ตะแกรงเหล็ก จ ากัด บริษัท ที.เอ็ม.ตะแกรงเหล็ก จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063120036 17/12/2562

49 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการประเพณีว่ิง
มาราธอนข้ึนเขาและท าความสะอาดลานส านักสงฆ์

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สินพานิช ร้าน สินพานิช มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063120039 18/12/2562

50 วัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ ''กีฬาสานสัมพันธ์
บุคลากรกองบริการวิทยาเขตจันทบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563''

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทุกอย่าง 20 ร้านทุกอย่าง 20 มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063120041 20/12/2562

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

51 ขอเบิกค่าพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 พาน ส าหรับ
ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี รักษาผล นางสาวปราณี รักษาผล มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063120043 20/12/2562

52 จัดซ้ือวัสดุประกอบพิธีไหว้สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจ า
มหาวิทยาลัย ในโครงการสักการะศาลพระพรหม 
ประจ ามหาวิทยาลัย

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าอ้อยสังฆภัณฑ์ ร้านป้าอ้อยสังฆภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063120044 24/12/2562

53 จัดซ้ือหลอด 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

54 จ้างเหมารักษา ปรับปรุง ดูแลอาคารสถานท่ีและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้ังแต่วันท่ี 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

55 ซ้ือชุดเคร่ืองส าอางค์แต่งหน้า ส าหรับใช้ในโครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์บิวต้ี ร้าน แอร์บิวต้ี มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110057 18/11/2562

56 จ้างเหมารักษา ปรับปรุง ดูแลอาคารสถานท่ีและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้ังแต่วันท่ี 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

57 จ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณภายนอกสระว่ายน้ า 
ต้ังแต่วันท่ี 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

58 จ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณภายในสระว่ายน้ า 
ต้ังแต่วันท่ี 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

59 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

60 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

61 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

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

62 ซ้ือปูนปรับสภาพน้ า 3 ตัน ส าหรับใช้ในการจัดโครงการ
จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา ณ สวนนันทนาการ

8,480.00 8,480.00 เฉพาะเจาะจง พิศาลพานิช พิศาลพานิช มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110058 18/11/2562

63 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับติดต้ัง ณ
 ห้องงานแผนและทรัพย์สิน ต้ังแต่วันท่ี 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

64 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับใช้งาน
ในห้องงานอาคารสถานท่ี ต้ังแต่วันท่ี 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

65 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

66 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1  เคร่ือง ส าหรับใช้งาน
ในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแต่วันท่่ี 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

67 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับใช้งาน
ในงานการเจ้าหน้าท่ี ต้ังแต่วันท่ี 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

68 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

69 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง ส าหรับใช้งาน
ในห้องการเงินและพัสดุ ต้ังแต่วันท่ี 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

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

70 เช่าเคร่่ืองคอมพิวเเตอร์ จ านวน 5 เคร่ือง ส าหรับใช้งาน
ในห้องการเงินและพัสดุ ต้ังแต่วันท่ี 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

71 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 พาน ส าหรับใช้ใน
งานพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง'' ประจ าปี 2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110079 20/11/2562

72 ซ่อมแซมมอเตอร์ป๊ัมน้ าประจ าโรงสูบน้ าเวียนสระว่ายน้ า
 จ านวน 3 เคร่ือง

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยไดนาโม ร้านน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063110062 21/11/2562

73 เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 
จ านวน 2 ระบบ

19,400.00 19,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100022 25/11/2562

74 ไฟฉุกเฉิน จ านวน 11 ตัว 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063100023 25/11/2562

75 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

76 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

77 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

78 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง เพ่ือใช้ในการ
ท างานของบุคลากรกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ต้ังแต่
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

79 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

6,523.90 6,523.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี คุณภาพ สะดวกรวดเร็ว 
ราคาต่ าสุด

PR0209063120005 3/12/2019

80 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุงานช่าง ส าหรับ
ซ่อมแซมงานภาคสนาม

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าดี มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน PR0209063120007 3/12/2019

81 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น

3,340.00 3,340.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเทิง  ดิษฐวงษ์ นายบรรเทิง  ดิษฐวงษ์ บริการดี คุณภาพ สะดวกรวดเร็ว 
ราคาต่ าสุด

PR0209063120006 3/12/2019

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

82 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดท าพานพุ่มดอกไม้ 
ส าหรับพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และวันพ่อแห่งชาติ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกไทย ร้านกนกไทย บริการดี คุณภาพ สะดวกรวดเร็ว 
ราคาต่ าสุด

PR0209063120008 4/12/2019

83 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ปฏิบัติงาน

84.00 84.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน PR0209063120010 6/12/2019

84 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างปะยางรถไถ 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมการยาง ร้านแหลมการยาง บริการดี คุณภาพ สะดวกรวดเร็ว 
ราคาต่ าสุด

PR0209063120009 6/12/2019

85 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน PR0209063120015 12/12/2019

86 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุงานช่างส าหรับซ่อมแซม
งานภาคสนาม

2,749.90 2,749.90 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าดี มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน PR0209063120016 12/12/2019

87 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน PR0209063120014 12/12/2019

88 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
 ส าหรับงานประชาสัมพันธ์ ของกองบริหารวิทยาเขต
สระแก้ว

1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท บริการดี คุณภาพ สะดวกรวดเร็ว 
ราคาต่ าสุด

PR0209063120022 13/12/2019

89 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซม รถกระบะ 
หมายเลขทะเบียน กค 3602 สระแก้ว หมายเลข
ครุภัณฑ์ 5403002010002

5,150.00 5,150.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล วาทีทิพย์ นายอิทธิพล วาทีทิพย์ บริการดี คุณภาพ สะดวกรวดเร็ว 
ราคาต่ าสุด

PR0209063120025 18/12/2019

90 ขออนุมัติเบิกเงินค่าประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 และ 
พ.ร.บ. หมายเลขทะเบียน นข 3484 สระแก้ว

36,352.18 36,352.18 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพประกันภัย จ ากัด(มหาชน) บ.กรุงเทพประกันภัย จ ากัด(มหาชน) สินค้าดี มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน PR0209063120024 18/12/2019

91 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืมถัง 144.00 144.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ  โพธ์ิศรี นายสมชาติ  โพธ์ิศรี สินค้าดี มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน PR0209063120026 19/12/2019

92 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่ายางรถตู้ หมายเลขทะเบียน 
นข 3426 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 
600300101000003

13,106.99 13,106.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริการดี คุณภาพ สะดวกรวดเร็ว 
ราคาต่ าสุด

PR0209063120027 19/12/2019

93 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลข
ทะเบียน นข 1833 สระแก้ว

79,105.12 79,105.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริการดี คุณภาพ สะดวกรวดเร็ว 
ราคาต่ าสุด

PR0209063120034 24/12/2019

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

94 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถบัส 
หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

80,540.00 80,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาวการยาง ร้านยาวการยาง บริการดี คุณภาพ สะดวกรวดเร็ว 
ราคาต่ าสุด

PR0209063120035 25/12/2019

95 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุงานภาคสนาม ใบส่ัง
จ่ายน้ ามัน

120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร วัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์การเกษตร วัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน PR0209063120036 25/12/2019

96 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้าง ถ่ายเอกสาร จากเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

3,224.74 3,224.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี คุณภาพ สะดวกรวดเร็ว 
ราคาต่ าสุด

PR0209063120038 26/12/2019

97 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน PR0209063120037 26/12/2019

98 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นายจักรพงษ์ รับมีศรี นายจักรพงษ์ รับมีศรี

ราคา PR0206063120047 10/12/2019

99 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปฎิทินต้ังโต๊ะ และนามบัตร 42,930.50 42,930.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด ราคา PR0206063120199 27/12/2019

100 ค่าเช่าชุดเคร่ืองเสียงงานบันเทิงส าหรับงานแต่งงานคุณ
อรนภา กอทอง

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

PR0217063120005 1/12/2562

101 ค่าเช่าชุดเคร่ืองเสียงงานบันเทิงส าหรับงานบายเนียร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์

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

PR0217063120004 1/12/2562

102 ค่าถ่ายเอกสารเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063120024 1/12/2562

103 จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนสต็อปวาล์ว และฟลัชวาล์ว ห้องน้ า
ช้ัน 2 ห้องประชุม ภายในศูนย์ปฎิบัติการโรงแรม

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกร ตะดอน นายอนุกร ตะดอน ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063120002 2/12/2562

104 ซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษช าระ 16,585.00 16,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063120013 7/12/2562

105 เพ่ือส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพ้ืน มีกล่ินหอม และ
สเปรย์ปรับกล่ิน  ใช้ภายในห้องพักของศูนย์ปฏิบัติการ
โรงแรม

3,830.60 3,830.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063120014 7/12/2562

106 จัดซ้ืออาหารสดแห้ง ของอาหารเช้า และอาหารเท่ียง
ส าหรับพนักงาน วันท่ี  19-31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12,694.50 12,694.50 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063120016 9/12/2562

107 จัดซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ าถัง นม ขนมปัง แฮม ไส้กรอก ไข่
 ส าหรับอาหารเช้าลูกค้า และอาหารพนักงาน ในวันท่ี 
19-31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

25,525.00 25,525.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063120015 9/12/2562

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

108 จัดซ้ืออาหารสดอาหารแห้ง ส าหรับประกอบอาหารให้
ลูกค้า ประจ าวันท่ี 19-31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

30,193.50 30,193.50 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063120017 10/12/2562

109 ส่ังซ้ือวัตถุดิบและวัสดุ ใช้ในแต่ละแผนกภายในศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

29,130.00 29,130.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์ นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063120018 10/12/2562

110 ห้องพักสวีท เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000BTU 
จ านวน 24 ห้อง

98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063120022 12/12/2562

111 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ ห้องอาหาร ออฟฟิต Front 
ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

70,406.00 70,406.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063120023 13/12/2562

112 จ้างเหมาชุดเคร่ืองเสียงงานบันเทิงส าหรับงานแต่งงาน
คุณชันันญา

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

PR0217063120025 13/12/2562

113 ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง ขนมเบรค  เพ่ือใช้ในงานจัดเล้ียง วันท่ี
   19 ธันวาคม  พ.ศ. 2562

490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063120027 16/12/2562

114 ซ้ืออาหารสดอาหารแห้ง งานประชุมสัมมนาของศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

14,176.00 14,176.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063120030 17/12/2562

115 ซ้ืออาหารสด อาหารแห้ง ส าหรับอาหารเช้าลูกค้า 3-17
 มกราคม พ.ศ. 2563 ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยบูรพา

33,263.50 33,263.50 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063120035 21/12/2562

116 ขอจัดซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ าถัง นม ขนมปัง แฮม ไส้กรอก
 ไข่ ส าหรับอาหารเช้าลูกค้า และอาหารพนักงาน

25,525.00 25,525.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063120033 21/12/2562

117 จัดซ้ืออาหารสดแห้ง ของอาหารเช้า และเท่ียง ส าหรับ
พนักงาน วันท่ี  3-17 มกราคม พ.ศ. 2563

15,099.50 15,099.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์ นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063120034 21/12/2562

118 จ้างเหมาชุดเคร่ืองเสียงงานบันเทิงส าหรับงานแต่งงาน
คุณรัชวุฒิ แดงกระจ่าง  ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม ฯ

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

PR0217063120038 22/12/2562

119 ซ้ือแก๊สหุงต้ม ส าหรับไว้ใช้ประกอบอาหารเช้า อาหาร
พนักงาน  และอาหารจัดเล้ียง ภายในศูนย์ปฏิบัติการ
โรงแรมฯ

1,585.00 1,585.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส ร้านบางแสนแก๊ส ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063120037 23/12/2562

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

120 จ้างเหมาชุดเคร่ืองเสียงงานบันเทิงส าหรับงานแต่งงาน
คุณสุกฤตา นวลพลับ

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

PR0217063120044 31/12/2562

121 จ้างเหมาชุดเคร่ืองเสียงงานบันเทิงส าหรับงานแต่งงาน
คุณไชยรัตน์ ทวาเรศ

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

PR0217063120042 31/12/2562

122 จ้างเหมาชุดเคร่ืองเสียงงานบันเทิงส าหรับงานแต่งงาน
คุณจิรธัช กิจการสถาวร

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

PR0217063120041 31/12/2562

123 ซ้ือพัดลมโคจร ขนาด 16 น้ิว 77,550.00 77,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063120006 6/12/2562

124 จ้างจัดท าป้ายพลาสวูดติดสติกเกอร์ พร้อมติดต้ัง 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063120003 6/12/2562

125 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 3 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063120007 6/12/2562

126 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 3,895.00 3,895.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063120005 6/12/2562

127 ซ้ือวัสดุจ านวน 2 ชนิด 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063120011 11/12/2562

128 ซ้ือวัสดุ จ านวน 10 ชนิด 19,105.00 19,105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาชลบุรี

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาชลบุรี

เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063120012 11/12/2562

129 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 
หอพักเทา-ทอง 1

6,984.00 6,984.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063120016 16/12/2562

130 จ้างเหมาซ่อมแซมพัดลมโคจร หอพักเทา-ทอง 2 3,720.00 3,720.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063120014 16/12/2562

131 ซ้ือวัสดุ จ านวน 9 ชนิด 17,425.00 17,425.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คุณาวงศ์เดช นายธนิต คุณาวงศ์เดช เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063120015 16/12/2562

132 จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 2 ชนิด 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คุณาวงศ์เดช นายธนิต คุณาวงศ์เดช เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063120023 19/12/2562

133 จ้างเหมาบริการซักผ้ารายเดือน โครงการหอพักเทา-ทอง 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PO0218063010001 7/1/2563

134 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึก 9,840.00 9,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063110221 2/12/2019

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

135 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข็มกลัด จ านวน 45 ช้ิน 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120044 10/12/2019

136 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet 
M130 จ านวน 2 กล่อง

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120046 10/12/2019

137 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแก้วเซรามิคส์ จ านวน 100 ช้ิน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120045 10/12/2019

138 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 55A  จ านวน 5 
กล่อง

28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มิตรส านักงาน ร้าน มิตรส านักงาน มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120053 11/12/2019

139 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจ านวน 5 รายการ 1,985.00 1,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120060 12/12/2019

140 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120075 13/12/2019

141 ขออนุมัติจ้างค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

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

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาจ้าง 1,070 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063120014 9/12/2562

142 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือนโยบายสาธารณะ หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความ
ม่ันคง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย                             
ราคาเสนอ 5,250 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย                         
ราคาซ้ือ 5,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063120029 12/12/2562

143 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.
 2563 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ          
 ราคาเสนอ 20,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ          
ราคาจ้าง 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300063120003 16/12/2562

144 ขออนุมัติจัดจ้างท ารูปเล่มและรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(โครงการบริการวิชาการ วันท่ี 25 ต.ค.  - 30 ธ.ค. 62)

9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสรา  ทองกลาง           
ราคาเสนอ 9,780 บาท

นางสาวหัสรา  ทองกลาง           
ราคาจ้าง 9,780 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 17/12/2562

145 ขออนุมัติจัดจ้างท ารูปเล่ม (โครงการบริการวิชาการ     
 อบต.ศาลาแดง วันท่ี 11 ธ.ค. 62 - 11 ม.ค. 63)

1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสรา  ทองกลาง           
ราคาเสนอ 1,780 บาท

นางสาวหัสรา  ทองกลาง           
ราคาจ้าง 1,780 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 17/12/2562

146 ขออนุมัติจัดจ้างท ารูปเล่ม (โครงการบริการวิชาการ      
  อบต.โยธะกา วันท่ี 11 ธ.ค. 62 - 11 ม.ค. 63)

1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสรา  ทองกลาง           
ราคาเสนอ 1,780 บาท

นางสาวหัสรา  ทองกลาง           
ราคาจ้าง 1,780 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 17/12/2562

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

147 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดโซฟารับแขก คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์              
ราคาเสนอ 35,000 บาท

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์              
ราคาซ้ือ 35,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300063120004 19/12/2562

148 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 วิชาทฤษฎีการบริหาร
ภาครัฐเพ่ือความม่ันคง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

3,675.00 3,675.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ        
ราคาเสนอ 3,675 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ        
ราคาจ้าง 3,675 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063120049 20/12/2562

149 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ ย่ีห้อ
 TOYOTA COMMUTER ทะเบียน ฮท 275 
กรุงเทพมหานคร

21,218.10 21,218.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัดราคาเสนอ 21,218.10 บาท

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัดราคาจ้าง 21,218.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300063120006 23/12/2562

150 ขออนุมัติจัดซ้ือการ์ดสวัสดีปีใหม่ 1,360.00 1,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์          
(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด              
ราคาเสนอ 1,360 บาท

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์          
(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด              
ราคาซ้ือ 1,360 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063120056 24/12/2562

151 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาจัดท าวารสารการเมือง การบริหาร
 และกฎหมาย ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม 
2562)

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์พิชิต                          
ราคาเสนอ 65,000 บาท

โรงพิมพ์พิชิต                          
ราคาจ้าง 65,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300063120008 25/12/2562

152 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการบริการวิชาการ     
  วันท่ี 5 - 11 ม.ค. 63)

1,505.00 1,505.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา     
 ราคาเสนอ  1,505 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา     
 ราคาซ้ือ  1,505 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/12/2562

153 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ 
(โครงการบริการวิชาการ วันท่ี 5 - 11 ม.ค. 63)

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  พุทธวา                       
 ราคาเสนอ 22,500 บาท

นายอุทัย  พุทธวา                       
 ราคาจ้าง 22,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/12/2562

154 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล (โครงการบริการ
วิชาการ อบต.ดอนฉิมพลี วันท่ี 24 ธ.ค. 62 - 22 ม.ค. 
63)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  แสงอรุณ                   
 ราคาเสนอ 10,000 บาท

นายนิพนธ์  แสงอรุณ                   
 ราคาจ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/12/2562

155 ขออนุมัติจัดจ้างท าเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูณร์ 
(โครงการบริการวิชาการ อบต.ดอนฉิมพลี วันท่ี 24 ธ.ค.
 62 - 22 ม.ค. 63)

5,480.00 5,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส               
 ราคาเสนอ 5,480 บาท

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส               
 ราคาจ้าง 5,480 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/12/2562

156 ขออนุมัติจัดจ้างส ารวจข้อมูลภาคสนาม (โครงการ
บริการวิชาการ อบต.ดอนฉิมพลี วันท่ี 24 ธ.ค. 62 - 22
 ม.ค. 63)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณดล  พงษ์พาณิช                  
 ราคาเสนอ 4,000 บาท

นายณดล  พงษ์พาณิช                  
 ราคาจ้าง 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/12/2562

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

157 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล (โครงการบริการ
วิชาการ อบต.บึงน้ ารักษ์)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  แสงอรุณ                   
 ราคาเสนอ 10,000 บาท

นายนิพนธ์  แสงอรุณ                   
 ราคาจ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/12/2562

158 ขออนุมัติจัดจ้างส ารวจข้อมูลภาคสนาม (โครงการ
บริการวิชาการ อบต.บึงน้ ารักษ์)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณดล  พงษ์พาณิช                  
 ราคาเสนอ 4,000 บาท

นายณดล  พงษ์พาณิช                  
 ราคาจ้าง 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/12/2562

159 ขออนุมัติจัดจ้างท าเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(โครงการบริการวิชาการ อบต.บึงน้ ารักษ์)

5,480.00 5,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส               
 ราคาเสนอ 5,480 บาท

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส               
 ราคาจ้าง 5,480 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 25/12/2562

160 ขอนุมัติซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งกระเช้าของท่ีระลึก 3,590.00 3,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสที 1,500.00 ร้านเอสที 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110131 2/12/2562

161 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 17,944.20 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 17,944.20 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110109 2/12/2562

162 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00 ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120001 2/12/2562

163 ขออนุมัติซ้ือแก้วน้ าพลาสติก 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 425.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 425.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110132 2/12/2562

164 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110055 2/12/2562

165 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,260.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,260.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110094 2/12/2562

166 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ีพลาสติกรับประทานอาหารส าหรับเด็ก
เล็ก

6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวลี เบบ้ี 6,450.00 ร้านวลี เบบ้ี 6,450.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110105 2/12/2562

167 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก และผ้ากันเป้ือน 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
  1,988.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
  1,988.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110135 2/12/2562

168 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 300.00 นายอุดม แก่นสา 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110121 2/12/2562

169 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 840.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 840.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110093 2/12/2562

170 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00 บางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110115 2/12/2562

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

171 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 577.00 577.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 577.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 577.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110129 2/12/2562

172 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 61,700.00 61,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวค าพลอย ฟูสารภาพ 
58,239.00

นางสาวค าพลอย ฟูสารภาพ 
58,239.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063110130 2/12/2562

173 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศของรถบัสปรับอากาศ

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย 5,350.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย 5,350.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120009 3/12/2562

174 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าเอกสารประเมินผลโครงการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 150.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 150.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120008 3/12/2562

175 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,602.00 นายอุดม แก่นสา 3,602.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120018 4/12/2562

176 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศของรถมินิบัสปรับอากาศ

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย 4,280.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย 4,280.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120020 4/12/2562

177 ขออนุมัติซ้ือซองส าหรับใส่การ์ด 774.00 774.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
774.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
774.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120025 6/12/2562

178 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00 บางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120028 6/12/2562

179 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ปูผ้า 6,000.00 นายสมชาย ปูผ้า 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120030 9/12/2562

180 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120032 9/12/2562

181 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 8,667.00 8,667.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 8,667.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 8,667.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120049 11/12/2562

182 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
40,920.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
40,920.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120061 12/12/2562

183 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าการ์ดปีใหม่ 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 4,950.00 ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 4,950.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120067 13/12/2562

184 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,809.00 นายอุดม แก่นสา 3,809.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120066 13/12/2562

185 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ 11,951.90 11,951.90 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 11,951.90 ส.อารยยางยนต์ 11,951.90 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120074 16/12/2562

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

186 จ้างเหมาจัดท าสติกเกอร์ไดคัท พร้อมติดต้ัง 22,840.00 22,840.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ 22,840.00 นายจักรกริส วัฒนศิริ 22,840.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400063120001 20/12/2562

187 ขออนุมัติซ้ือวัสดุท าความสะอาด 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 1,719.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 1,719.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120075 16/12/2562

188 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันข้ึนปี
ใหม่

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 984.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 984.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120091 17/12/2562

189 ขออนุมัติซ้ือพวงมาลัย 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง วันเพ็ญ แซ่ต้ัน 240.00 วันเพ็ญ แซ่ต้ัน 240.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120096 18/12/2562

190 ขออนุมัติซ้ือพวงมาลัย 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง วันเพ็ญ แซ่ต้ัน 480.00 วันเพ็ญ แซ่ต้ัน 480.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120097 18/12/2562

191 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าผลไม้ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 3,000.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120095 18/12/2562

192 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียนกระจกรถยนต์ บาน
หน้า พร้อมติดฟิล์มกรองแสง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต์ จ ากัด 
5,350.00

บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต์ จ ากัด 
5,350.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120103 19/12/2562

193 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,623.00 นายอุดม แก่นสา 3,623.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120102 19/12/2562

194 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00 บางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120108 20/12/2562

195 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบพิธีเคารพส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง วันเพ็ญ แซ่ต้ัน 2,305.00 วันเพ็ญ แซ่ต้ัน 2,305.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120111 20/12/2562

196 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าป้ายไวนิล 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 900.00 ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120113 20/12/2562

197 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 18,254.00 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 18,254.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120116 20/12/2562

198 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าป้าย 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 900.00 ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120112 20/12/2562

199 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองสังฆทานและอัฐบริขาร 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง แม่ประภาสังฆภัณฑ์ 4,500.00 แม่ประภาสังฆภัณฑ์ 4,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120110 20/12/2562

200 ขออนุมัติซ้ือธูป เทียน 155.00 155.00 เฉพาะเจาะจง แม่ประภาสังฆภัณฑ์ 155.00 แม่ประภาสังฆภัณฑ์ 155.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120119 23/12/2562

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

201 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง วันเพ็ญ แซ่ต้ัน 980.00 วันเพ็ญ แซ่ต้ัน 980.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120117 23/12/2562

202 ขออนุมัติซ้ือไฟประดับ LED 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน 237.00 ร้านจานชาม บางแสน 237.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120118 23/12/2562

203 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 13,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 13,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120121 23/12/2562

204 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าเอกสารประเมินโครงการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 400.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120122 23/12/2562

205 ขออนุมัติซ้ืออาหารแห้งส าหรับจัดชุดตักบาตร 4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 4,362.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 4,362.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120109 23/12/2562

206 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
12,840.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
12,840.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120120 23/12/2562

207 ขออนุมัติจ้างแปลเอกสาร 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธยา สุวรรณพูล 20,000.00 นายสนธยา สุวรรณพูล 20,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120130 24/12/2562

208 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมกระเบ้ืองพ้ืนห้องน้ า 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ธรรมเนาว์ 4,000.00 นายเกษม ธรรมเนาว์ 4,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120133 24/12/2562

209 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 4,815.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 4,815.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120132 24/12/2562

210 ขออนุมัติซ้ือป่ินโตส าหรับจัดชุดอาหารเพลถวายพระสงฆ์ 3,021.00 3,021.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน 3,021.00 ร้านจานชาม บางแสน 3,021.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120129 24/12/2562

211 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด 5,598.00 บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด 5,598.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120145 25/12/2562

212 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 1,158.00 นายอุดม แก่นสา 1,158.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120142 25/12/2562

213 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
42,200.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
42,200.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120156 26/12/2562

214 ขออนุมัติซ้ือแก้วน้ า 477.00 477.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน 477.00 ร้านจานชาม บางแสน 477.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120143 26/12/2562

215 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าผลไม้ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 5,000.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120146 26/12/2562

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

216 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาระบบไม้ก้ัน
รถยนต์

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ที.ที.เอ็น เซอร์วิส
 6,955.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ที.ที.เอ็น เซอร์วิส
 6,955.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120151 26/12/2562

217 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ี
เส่ือมสภาพ

5,221.60 5,221.60 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 5,221.60 ส.อารยยางยนต์ 5,221.60 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120147 26/12/2562

218 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,725.00 นายอุดม แก่นสา 3,725.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120157 27/12/2562

219 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าผลไม้ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 2,900.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 2,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120162 27/12/2562

220 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 85,065.00 85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120011 2/12/2019

221 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ- จ านวน 15 รายการ 26,407.60 26,407.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120015 2/12/2019

222 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3 รายการ 6,350.00 6,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120012 2/12/2019

223 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ - จ านวน 38 รายการ 8,103.00 8,103.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณประนอม สุขศรี,ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา,ร้านคุณธนนัฏฐ์ 
จันทราพุทธิวงษ์,ร้านกมล การกุญแจ,
ร้านคุณศุภชัย หลิมพานิชย์,ร้านบ้าน
สวนไม้งามและร้านพนาวัน

ร้านคุณประนอม สุขศรี,ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา,ร้านคุณธนนัฏฐ์ 
จันทราพุทธิวงษ์,ร้านกมล การกุญแจ,
ร้านคุณศุภชัย หลิมพานิชย์,ร้านบ้าน
สวนไม้งามและร้านพนาวัน

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120017 2/12/2019

224 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนลแวคคัมพาร์ท
เนอร์ส จ ากัด

บริษัท โปรเฟสช่ันแนลแวคคัมพาร์ท
เนอร์ส จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063120004 12/12/2019

225 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120014 2/12/2019

226 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ-จ านวน 28 รายการ 9,677.00 9,677.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณประนอม สุขศรี,ร้านสยาม
การเกษตรและร้านคุณศุภชัย หลิม
พานิย์

ร้านคุณประนอม สุขศรี,ร้านสยาม
การเกษตรและร้านคุณศุภชัย หลิม
พานิย์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120016 2/12/2019

227 วัสดุอ่ืนๆ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120018 3/12/2019

228 วัสดุอ่ืน 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษม ไดนาโม ร้านเกษม ไดนาโม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120022 3/12/2019

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

229 วัสดุอ่ืนๆ 4,945.00 4,945.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120035 4/12/2019

230 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 45 รายการ (วัสดุภาควิชาฯ) 7,902.00 7,902.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BANCOM SHOP, ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด, นางสาว
บัวหลวง  รักภิรมย์, ร้าน กฤษณ์ 
อีเลคทริค, นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม,
 บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด,นายไพร
เดช  สุทธิเรือง และ  นางสาวมณีรัตน์
  อยู่อ่อน

ร้าน BANCOM SHOP, ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด, นางสาว
บัวหลวง  รักภิรมย์, ร้าน กฤษณ์ 
อีเลคทริค, นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม,
 บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด,นายไพร
เดช  สุทธิเรือง และ  นางสาวมณีรัตน์
  อยู่อ่อน

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120031 4/12/2019

231 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 4 รายการ 11,877.00 11,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากัด บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120030 4/12/2019

232 วัสดุอ่ืนๆ 2,765.00 2,765.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120039 4/12/2019

233 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 1 รายการ (หลอดทดลองฝา
เกลียว)

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120029 4/12/2019

234 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 2 รายการ 1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เจริญยนต์, บ.ปิโตรเลียม ร้าน ช.เจริญยนต์, บ.ปิโตรเลียม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120040 4/12/2019

235 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,540.00 2,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120051 6/12/2019

236 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 16,850.00 16,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120052 6/12/2019

237 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 1 รายการ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120053 6/12/2019

238 ขออนุมัติซ้ือ Ferrocene 98% 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120058 9/12/2019

239 ขออนุมัติซ้ือยาสามัญประจ าบ้าน 8,225.00 8,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด สาขาท่ี 
00007 (บางแสน)

บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด สาขาท่ี 
00007 (บางแสน)

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120064 11/12/2019

240 ค่าวัสดุอ่ืนๆ 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120074 11/12/2019

241 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน นายระพิน ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063120009 18/12/2019

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

242 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 91,078.40 91,078.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120080 12/12/2019

243 ค่าเช่ารถยนต์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายณัฐพล ชัยสุทธิกุลรัตน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120082 13/12/2019

244 ขออนุมัติซ้ือ 4,920.00 4,920.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120087 13/12/2019

245 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องอาคารฟิสิกส์ 86,748.00 86,748.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063120008 13/12/2019

246 ขออนุมัติซ้ือหลอดไฟ จ านวน 5 รายการ 48,960.00 48,960.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทียนทองอิเล็ค จ ากัด บ.เทียนทองอิเล็ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120104 16/12/2019

247 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ              850.00           850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120101 16/12/2019

248 วัสดุ่อ่ืน              800.00           800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120092 16/12/2019

249 ขออนุมัติซ้ือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกเพชร ร่้านกนกเพชร ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120106 16/12/2019

250 ขออนุมัติเช่ารถตู้ จ านวน 1 คัน 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วงพงษ์ นายประกิจ ท้วงพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120120 18/12/2019

251 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 4 ถัง              140.00           140.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120114 18/12/2019

252 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120113 18/12/2019

253 ขออนุมัติจ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพ DSLR/ Canon EOS 
750D หมายเลขครุภัณฑ์ 580700101000024

2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120119 18/12/2019

254 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-หมึกสด 9,520.00 9,520.00 เฉพาะเจาะจง นายธารทอง นายธารทอง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120127 19/12/2019

255 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 3 รายการ 5,280.00 5,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120129 19/12/2019

256 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 2 รายการ 2,589.40 2,589.40 เฉพาะเจาะจง บ.โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิคจ ากัด, บ.แบง
เทรดด้ิง 1992 จ ากัด

บ.โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิคจ ากัด, บ.แบง
เทรดด้ิง 1992 จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120126 19/12/2019

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

257 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-แกนเคร่ืองบดเน้ือเหล็กเช็กโก 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120128 19/12/2019

258 วัสดุอืนๆ 7,591.00 7,591.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120134 20/12/2019

259 วัสดุน้ ามัน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120141 20/12/2019

260 วัสดุ 8,994.00 8,994.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120140 20/12/2019

261 วัสดุ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120139 20/12/2019

262 วัสดุอ่ืนๆ 44,999.99 44,999.99 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120137 20/12/2019

263 ค่าซ่อมแซม 15,850.00 15,850.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063120011 20/12/2019

264 ขออนุมัติซ้ือ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  เหมตาล นายเจษฎา  เหมตาล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120133 20/12/2019

265 วัสดุอ่ืนๆ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120135 20/12/2019

266 วัสดุ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120151 23/12/2019

267 วัสดุอ่ืน 8,125.00 8,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา,ร้าน
กัลยาฟอริส

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา,ร้าน
กัลยาฟอริส

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120163 25/12/2019

268 วัสดุอ่ืนๆ 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063120179 27/12/2019

269 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา จ านวน 2 รายการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน UP TO YOU IDEA&SPORT 
BANGSAEN

ร้าน UP TO YOU IDEA&SPORT 
BANGSAEN

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120001 2/12/2562

270 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล (ขนาด 100x330 cm.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาสติกเกอร์ ร้านบูรพาสติกเกอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120003 2/12/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

271 ขออนุมัติจัดซ้ือ (น้ ามันก๊าด,เหล็กกล่อง,เหล็กฉาก,ถุงมือ
ยางส้มฯ จ านวน 7 รายการ)

7,040.60 7,040.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120005 2/12/2562

272 ขออนุมัติจัดซ้ือ สายโทรศัพท์, หลอดไฟตะเกียบ ,ข๋ัว
หลอดไฟ ฯลฯ รายละเอียดตามใบเสนอราคา

21,945.70 21,945.70 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพลัง พาณิชย์ ร้านศรีพลัง พาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063120001 2/12/2562

273 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองแสกนน้ิว หมายเลขครุภัณฑ์ 
5401023030007

6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120002 2/12/2562

274 ขออนุมัติจัดซ้ือป๊ัมน้ า ขนาด 250  W จ านวน 1 ตัว ป๊ัม
น้ า ขนาด 80 W จ านวน 1 ตัว

12,058.90 12,058.90 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063120003 3/12/2562

275 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 1 เคร่ือง 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จ ากัด บริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063120004 3/12/2562

276 ขออนุมัติจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 5 เคร่ือง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
จัดจ้าง

5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120014 3/12/2562

277 เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือAdapter Notebook,สายVGA TO 
VGA 3 รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

6,002.70 6,002.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120009 3/12/2562

278 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้าส าหรับเตาอบ 93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิท ริช (พลัส) จ ากัด บริษัท อินฟินิท ริช (พลัส) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063120006 4/12/2562

279 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการซ่อมแซมอาคารคณะวิศวฯ 
จ านวน 21 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

15,129.00 15,129.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063120007 6/12/2562

280 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 4,307 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

1,636.66 1,636.66 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120036 6/12/2562

281 เพ่ือขออนุมัติจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

1,084.52 1,084.52 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120034 6/12/2562

282 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 3,791 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

1,440.58 1,440.58 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120039 9/12/2562

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

283 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ F019CB3 : ดิน PAA คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

797.15 797.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จ ากัด บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120040 9/12/2562

284 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 2 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าของท่ีระลึกมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าของท่ีระลึกมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120041 9/12/2562

285 ขออนุมัติจัดจ้าง ถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3,018.34 3,018.34 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120046 11/12/2562

286 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

798.38 798.38 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120048 11/12/2562

287 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 2,018.56 2,018.56 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120045 11/12/2562

288 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาป๊ัมน้ าคาลปีด้า 
11KW 380V 3เฟส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

18,410.00 18,410.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063120008 11/12/2562

289 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 60x180 cm.คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา น้อมเศียร นางสาวโสระยา น้อมเศียร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120049 11/12/2562

290 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 60x180 cm.คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา น้อมเศียร นางสาวโสระยา น้อมเศียร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120047 11/12/2562

291 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์และเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด 29,318.00 29,318.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063120011 12/12/2562

292 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองกล่ันน้ า จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063120009 12/12/2562

293 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 1 งาน รายละเอียด
ตามใบเสนอราคา

4,251.06 4,251.06 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120063 16/12/2562

294 ขออนุมัติจัดซ้ือ แก๊ส 48 กก. จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,210.00 1,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาแก๊ส ร้านบูรพาแก๊ส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120068 17/12/2562

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

295 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 2,933 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

1,114.54 1,114.54 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120067 17/12/2562

296 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ือง GC เปล่ียนอะหล่ัย 
Replacement Rotor Valve 1/16'' 10-Port  จ านวน
 1 รายการ  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เวช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063120014 17/12/2562

297 เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศจ านวน1คัน 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063120013 17/12/2562

298 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 22 รายการ 
ส านักงานคณบดี

45,485.00 45,485.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063120015 17/12/2562

299 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุใช้ในห้องแลป sodium hydroxide
 , Copper (II) sulfate ฯลฯ จ านวน 23 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

33,335.85 33,335.85 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค
 เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค
 เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063120016 17/12/2562

300 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ ผลไม้ หัวหมู เป็ด ไก่ และอ่ืนๆ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกล้วยตลาดหนองมน/ร้านบุปผ
ชาติ/ร้านส้มร่มเย็น หน้า ร.5

ร้านกล้วยตลาดหนองมน/ร้านบุปผ
ชาติ/ร้านส้มร่มเย็น หน้า ร.5

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120074 18/12/2562

301 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการจัดอาหารไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
(โต๊ะอีสาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะบันต า ร้านตะบันต า เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120075 18/12/2562

302 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ สายสิญจน์, เทียน,ธูปและอ่ืนๆ 
จ านวน 8 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

874.00 874.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์ ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120072 18/12/2562

303 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบ
เคร่ืองมือวัด ศูนย์สอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

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

PO0700063120017 18/12/2562

304 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุดอกไม้,เคร่ืองสักการะและอ่ืนๆ 
จ านวน 8 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

3,095.00 3,095.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ร้านดอกไม้หยก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120071 18/12/2562

หนา้ 24



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

305 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดสังฆทาน ประกอบไปด้วย กระดาษ
ทิชชู่,น้ ายาล้างจาน,สบู่,ยาธาตุน้ าขาว,ผงซักฟอก ฯลฯ 
จ านวน 9  ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120073 18/12/2562

306 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063120018 19/12/2562

307 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา -  จ.ฉะเชิงเทรา ในวันท่ี 9 มกราคม 2563 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063120020 20/12/2562

308 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเปล่ียน RFID 
Reader Long Range UHF จ านวน 1 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

26,215.00 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเจ เมอร่ี โซลูช่ัน 18 จ ากัด บริษัท เอสเจ เมอร่ี โซลูช่ัน 18 จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063120021 20/12/2562

309 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จ านวน 2 คัน 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063120022 23/12/2562

310 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 8 รายการ คือ ใส้ปฏิทิน, 
สต๊ิกเกอร์พลาสติกใสเลเซอร์, กระดาษการ์ดสี, ตลับ
หมึกน้ าเงิน, ปากกาเจลหัวเข็ม, ถ่านอัลคาไลน์ AA, 
กระดาษถ่ายเอกสารถนอมสายตา และตรายาง 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

3,903.00 3,903.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด/
บริษัท บีทูเอส จ ากัด

บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด/
บริษัท บีทูเอส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063120089 23/12/2562

311 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จ ากัด บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063120008 4/12/2019

312 ขอจัดซ้ือน้ ามันประจ าเดือนธันวาคม 2562 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร , 
บริษัทบางจากกรีนเนต จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร , 
บริษัทบางจากกรีนเนต จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063120007 4/12/2019

313 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขา
จิตรกรรม

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063120013 6/12/2019

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

314 ขอจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขากราฟฟิกอาร์ตและกราฟฟิกมีเดีย

19,652.50 19,652.50 เฉพาะเจาะจง  ร้านชัยวัฒนา สตูดิโอ,ร้านกรกมล 
เสริมศรี, บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด, ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี, 
ร้านขีดเขียน, ร้านไถ่เส็ง, ร้าน
ประโยชน์การไฟฟ้า, บริษัท บัณฑิตส
ช่ันเนอร่ี จ ากัด,ร้านฟอลธ์โฮม, ร้าน
ช่างน้อง, ร้านเอส.เค.ฮาร์ดแวร์,ร้าน
ไพรเวชค้าวัสดุ, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอส.ซายน์ อุปกรณ์เคมี

 ร้านชัยวัฒนา สตูดิโอ,ร้านกรกมล 
เสริมศรี, บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด, ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี, 
ร้านขีดเขียน, ร้านไถ่เส็ง, ร้าน
ประโยชน์การไฟฟ้า, บริษัท บัณฑิตส
ช่ันเนอร่ี จ ากัด,ร้านฟอลธ์โฮม, ร้าน
ช่างน้อง, ร้านเอส.เค.ฮาร์ดแวร์,ร้าน
ไพรเวชค้าวัสดุ, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอส.ซายน์ อุปกรณ์เคมี

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063120009 6/12/2019

315 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 19,035.30 19,035.30 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063120012 6/12/2019

316 ขอจัดซ้ือแก๊ส เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชสินีพาณิชย์ ร้านพิชสินีพาณิชย์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063120011 6/12/2019

317 ขอจัดจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักรับรอง ห้อง 228
 ณ อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ 2

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063120029 12/12/2019

318 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์

4,957.00 4,957.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP Print ,ร้านบัณฑิตเอกสาร
,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
บริษัท ธาราไทยชิลค์,

ร้าน SP Print ,ร้านบัณฑิตเอกสาร
,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
บริษัท ธาราไทยชิลค์,

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063120032 13/12/2019

319 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
จิตรกรรม

1,229.55 1,229.55 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช , ร้านต้นบุญการพิมพ์ ร้านธีรเดช , ร้านต้นบุญการพิมพ์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063120035 13/12/2019

320 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการศึกษา ใน
สาขาเซรามิกส์

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา แซ่อุง นายธนา แซ่อุง ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063120047 19/12/2019

321 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์ สาขาบัณฑิตศึกษา 15,836.00 15,836.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063120049 19/12/2019

322 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขา
ทฤษฎีศิลป์  บัณฑิตศึกษา

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063120048 19/12/2019

323 ขอจ้างเหมาบริการท าความสะอาดห้องพักรับรอง 228 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063120046 19/12/2019

324 ขอจัดจ้างถ่ายเอกสาร เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาจิตรกรรม

612.00 612.00 เฉพาะเจาะจง สดใส ก๊อบป้ี,ข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี สดใส ก๊อบป้ี,ข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063120050 19/12/2019

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

325 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

33,330.50 33,330.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิทธ์ ซัพพลาย คอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

บริษัท สมิทธ์ ซัพพลาย คอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063120054 23/12/2019

326 ขอจัดซ้ือของรางวัลเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการกีฬา
สัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ และความสามัคคี คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก- ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิลเทม 
จ ากัด

บริษัท เอก- ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิลเทม 
จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063120055 24/12/2019

327 ขออนุมัติซ่อมรถบัสปรับอากาศ 40-0770 ชลบุรี 
เน่ืองจากแอร์ในรถไม่เย็นพบว่าตัวรีเลย์ไหม้ท าให้ระบบ
สายไฟไหม้ตรงบริเวณคอมแอร์ จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้
ใช้งานได้ตามปกติ (เลข 5203001010036)

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063120002 2/12/2562

328 ขอเสนอจ้างตัดสต๊ิกเกอร์ติดกระจกด้านหลังรถบัสปรับ
อากาศ 40-0770 ชลบุรี เน่ืองจากกระจกด้านหลังรถบัส
ไม่ช่ือคณะและมหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องติดเพ่ือจะน าไป
ต่อทะเบียนท่ีขนส่ง

1,099.96 1,099.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063120001 2/12/2562

329 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร เน่ืองจากไม่สามารถใช้
ถ่ายเอกสารได้ กระดาษติดตลอด จ าเป็นต้องซ่อมให้ใช้
งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 5201007010055)

4,880.00 4,880.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063120009 3/12/2562

330 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือให้บริการนิสิต และผู้ท่ีเข้ามา
ติดต่อภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์

315.00 315.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063120005 3/12/2562

331 ขอเสนอซ้ือริบบ้ิน ส าหรับใช้ท าโบว์ติดของท่ีระลึกให้
คณะผู้มาศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2562

60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063120004 3/12/2562

332 ขอเสนอซ้ือวัสดุส านักงานคงคลัง เน่ืองจากวัสดุคงคลัง
หมด จ าเป็นต้องซ้ือส าหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
คณะศึกษาศาสตร์ เบิกใช้

9,850.00 9,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063120012 4/12/2562

333 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์
สาขาวิชาพลศึกษา ห้อง QS1-104 เน่ืองจากแอร์ไม่มี
ความเย็น จ าเป็นต้องซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ 
(ครุภัณฑ์เก่ามาพร้อมอาคาร)

5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063120018 6/12/2562

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

334 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากไม่สามารถปรับ
เพ่ิม ลดอุณหภูมิได้ จ าเป็นต้องซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ
 (เลขครุภัณฑ์ 5101014010215)

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063120034 11/12/2562

335 ขอเสนอจัดท าเล่มวารสารศึกษาศาสตร์ ปีท่ี 30 ฉบับท่ี 3
 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เผยแพร่
ผลงานและใช้ประโยชน์ทางวิชาการ

36,915.00 36,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063120042 12/12/2562

336 ขอเสนอเช่าเคร่ืองเสียง พร้อมไฟ เพ่ือใช้ส าหรับการท า
กิจกรรม walk rally กิจกรรมสัมพันธ์สร้างสรรค์การ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ในวันท่ี 
24 ธันวาคม 2562

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

PR0900063120053 19/12/2562

337 ขอเสนอจ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือใช้ส าหรับการท ากิจกรรม
 walk rally กิจกรรมสัมพันธ์สร้างสรรค์การท างานเป็น
ทีมของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ในวันท่ี 24 ธันวาคม
 2562

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063120052 19/12/2562

338 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ HP เพ่ือใช้พิมพ์เอกสารราชการ
ต่าง ๆ ของงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ศึกษาศาสตร์

9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063120054 19/12/2562

339 ขอเสนอท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการ Open House 2020 
เพ่ือติดประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ

4,633.10 4,633.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063120060 20/12/2562

340 ขอเสนอจ้างท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบไม้ ส าหรับมอบ
ให้ผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ ใน
งานวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2563 วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 
2563

4,001.80 4,001.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063120067 25/12/2562

341 ขอเสนอเช่าเวที เต๊นท์ เคร่ืองเสียง และระบบ
ถ่ายทอดสด ส าหรับจัดกิจกรรมในงาน EDU Open 
House 2020 ในวันท่ี 17 มกราคม 2563

74,500.00 74,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PO0900063120001 25/12/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

342 ขอเสนอจ้างเดินไฟฟ้า เพ่ือใช้ไฟฟ้าส่องสว่างเวที
กิจกรรมการแสดง และบริเวณจัดตลาดนัดคุณครู ในงาน
 EDU Open House 2020 ในวันท่ี 17 มกราคม 2563

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ ปานสวัสด์ิ นายยุทธภูมิ ปานสวัสด์ิ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063120065 25/12/2562

343 ขอเสนอท าป้ายช่ือ-ต าแหน่ง รองคณบดี 3 ฝ่าย 
เน่ืองจากคณะมีการแต่งต้ังรองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานิสิต ใหม่ จ าเป็นต้องส่ังท าป้าย
ช่ือ-ต าแหน่ง ส าหรับติดหน้าห้องรองคณบดีฯ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063120071 26/12/2562

344 ขอเสนอท าตรายางช่ือ พร้อมต าแหน่ง เน่ืองจากคณะฯ 
มีการแต่งต้ังรองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
ฝ่ายพัฒนานิสิต ใหม่ หน่วยงานต่าง ๆ ของส านักงาน
คณบดีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับประทับตราเอกสารราชการ
ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก

3,584.50 3,584.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063120072 26/12/2562

345 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ย-3924 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562

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

PR1000063120005 2/12/2019

346 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการสานสายใยพ่ีน้องปล้ืม
พัฒนา กิจกรรมท่ี 1

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063120004 2/12/2019

347 ขออนุมัติเบิกเงินค่าย้ายโต๊ะพร้อมต่อสายไฟใต้โต๊ะ ห้อง
 506 (ห้องเล็ก)

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063120001 2/12/2019

348 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมประตูผลัก ช้ัน 1 25,359.00 25,359.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063120002 2/12/2019

349 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าป้ายช่ือคณาจารย์ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีเอสเอ ร้านบีเอสเอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063120003 2/12/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

350 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองวัดส่วนสูงและเคร่ืองวัดความ
ดันโลหิต ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญญ์วรัตน์ เฮลท์
แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญญ์วรัตน์ เฮลท์
แคร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063120018 11/12/2019

351 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือส าหรับ
แหล่งฝึก โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063120021 12/12/2019

352 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง,เปล่ียนไฟ
หน้าไฟเบรค รถจักรยานยนต์ ย-3924

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพฑูรย์การช่าง ร้านไพฑูรย์การช่าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063120023 12/12/2019

353 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือส าหรับ
นิสิต,สมุดบันทึกการฝึก โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข

7,790.00 7,790.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063120022 12/12/2019

354 ขออนุมัติเบิกเงินค่าล าโพงเอนกประสงค์แบบมีล้อลาก 
ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063120019 12/12/2019

355 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก (ชุดกระเช้าของท่ีระลึก) 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณเค้กแอนด์เบเกอร่ี ร้านคุณเค้กแอนด์เบเกอร่ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063120020 12/12/2019

356 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทศวรรษท่ี 21

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063120032 17/12/2019

357 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์และ
บุคลากร ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปี 
ณ ม.สุโขทัยธรรมธิราช จ.นนทบุรี ในวันท่ี 23 ธ.ค 2562

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063120033 18/12/2019

358 จัดจ้างซ่อมผนังพร้อมทาสีห้องอาคาร KB  จ านวน 5 ห้อง 95,000.00      95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร เท่งเจียว              ราคา
ท่ีเสนอฯ 95,000.00 บาท

นายวิเชียร เท่งเจียว               
ราคาท่ีตกลงฯ 95,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200063120001 2/12/2019

359 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 65 ถัง 2,275.00 2,275.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน          
ราคาท่ีเสนอฯ 2,275.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน          
ราคาท่ีตกลงฯ 2,275.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063120002 6/12/2019

360 จัดจ้างซ่อมระบบเปิดปิดประตูด้วยลายน้ิวมือ จ านวน 1 
เคร่ือง

13,161.00 13,161.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค                 ราคาท่ี
เสนอฯ 13,161.00 บาท

นิวทาวน์ เทคนิค                 ราคา
ท่ีตกลงฯ 13,161.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200063120002 6/12/2019

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

361 จัดซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 1 รายการ 3,890.00 3,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอฯ 3,890.00 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงฯ 3,890.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063120010 9/12/2019

362 จัดซ้ือของท่ีระลึกกระเช้าอาหารทะเล จ านวน 1 กระเช้า 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ราคาท่ีเสนอฯ 1,000.00 
บาท

ร้านมารดา ราคาท่ีตกลงฯ 1,000.00
 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063120017 11/12/2019

363 จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับล็อกเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
จ านวน 70 เส้น

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เดอะ อินฟินิต้ี ดาต้า จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอฯ 28,000.00 บาท

บริษัท  เดอะ อินฟินิต้ี ดาต้า จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงฯ 28,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200063120003 11/12/2019

364 จัดซ้ือชุดไฟสตูติโอ จ านวน 1 ชุด 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอฯ 25,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงฯ 25,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200063120005 16/12/2019

365 จัดจ้างซ้ือป้ายช่ือติดหน้าอก จ านวน 1 แพ็ค 193.03 193.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอฯ 193.03 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงฯ 193.03 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063120023 16/12/2019

366 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
14 เคร่ือง

18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค                   
ราคาท่ีเสนอฯ 18,618.00 บาท

นิวทาวน์ เทคนิค                   
ราคาท่ีตกลงฯ 18,618.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200063120006 20/12/2019

367 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 130 ลิตร 3,511.30 3,511.30 เฉพาะเจาะจง  หจก. วงศ์ทรายทอง            ราคาท่ี
เสนอฯ 3,511.30 บาท

 หจก. วงศ์ทรายทอง            ราคา
ท่ีตกลงฯ 3,511.30 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063120032 23/12/2019

368 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 12.32 ลิตร 
ประจ าเดือนธันวาคม 2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. วงศ์ทรายทอง            ราคาท่ี
เสนอฯ 400.00 บาท

หจก. วงศ์ทรายทอง              ราคา
ท่ีตกลงฯ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063120037 24/12/2019

369 จัดซ้ือน้ ายาท าความสะอาดคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด 610.01 610.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอฯ 610.01 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงฯ 610.01 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063120038 24/12/2019

370 จัดซ้ือตลับหมึกโทรเนอร์ HP LaserJet Pro 200 color
 จ านวน 4 รายการ

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอฯ 13,000.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงฯ 13,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200063120007 25/12/2019

371 จัดซ้ือหลอดไฟ Genin 11W Cool daylight  จ านวน 
10 หลอด

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง สะสม                               ราคา
ท่ีเสนอฯ 1,200.00 บาท

สะสม                               ราคา
ท่ีตกลงฯ 1,200.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063120039 25/12/2019

372 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง ฟ้าใส ฟ้าใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063120009 13/12/2019

373 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จี. วัสดุครุภัณฑ์ พี.เอ็น.จี. วัสดุครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063120010 13/12/2019

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

374 ขอความเห็นชอบเสนอท าตรายาง 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063120026 20/12/2019

375 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุจัดกิจกรรม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ประโยชน์การไฟฟ้า, ไพรเวชค้าวัสดุ, 
บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก.

ประโยชน์การไฟฟ้า, ไพรเวชค้าวัสดุ, 
บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก.

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063120030 24/12/2019

376 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือผ้าสกายทิวป์ 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฮิปโปส่ือโฆษณา จก. บ. ฮิปโปส่ือโฆษณา จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063120028 24/12/2019

377 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก. บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063120029 24/12/2019

378 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 17,750.00 17,750.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063120034 26/12/2019

379 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าโปสเตอร์ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063120037 27/12/2019

380 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด ต้ังแต่1-31 ธ.ค. 2562 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักด์ิ สิงห์งาม        ราคา
เสนอ 5,000 บาท

นายสิทธิศักด์ิ สิงห์งาม        ราคา
จ้าง 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063120002 2/12/2562

381 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าวันท่ี 1-31 
เดือนธันวาคม 2562 โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)              ราคาเสนอ 
8,000 บาท

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)              ราคาเช่า 8,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063120003 3/12/2562

382 ขออนุมัติถ่ายเอกสารในส านักงานเพ่ือเตรียมรวบรวม
เอกสารควบรวม

2,226.56 2,226.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)              ราคาเสนอ 
2,226.56 บาท

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)              ราคาเสนอ 
2,226.56 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063120004 3/12/2562

383 ขออนุมัติเพ่ือรับส่งคณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฏี
นิพนธ์

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศิระ พันธุมวนิช           ราคา
เสนอ 2,600.00 บาท

นายศิระ พันธุมวนิช           ราคา
จ้างเหมา 2,600.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063120006 9/12/2562

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

384 ขออนุมัติจ้างเหมารถรับ - ส่ง คณะกรรมการสอบปาก
เปล่าดุษฎีนิพนธ์

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศิระ พันธุมวนิช           ราคา
เสนอ 2,600.00 บาท

นายศิระ พันธุมวนิช           ราคา
จ้างเหมา 2,600.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063120028 17/12/2562

385 ขออนุมัติรับ-ส่ง กรรมการสอบปากเปล่าดุษฎินิพนธ์ 
วันท่ี 22 ธ.ค.62

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศิระ พันธุมวนิช           ราคา
เสนอ 2,800.00 บาท

นายศิระ พันธุมวนิช           ราคา
จ้างเหมา 2,800.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063120027 17/12/2562

386 ขออนุมัติจ้างท าความสะอาด ของวันท่ี 5-30 พ.ย. 2562 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักด์ิ สิงห์งาม        ราคา
เสนอ 5,000 บาท

นายสิทธิศักด์ิ สิงห์งาม        ราคา
จ้างเหมา 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063120037 26/12/2562

387 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้คณะฯ 10,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม(2016) จ ากัด และ
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง

บริษัท ปิโตรเลียม(2016) จ ากัด และ
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120004 2/12/2019

388 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถเดินเอกสาร 400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120003 2/12/2019

389 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถเดินเอกสาร 400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120005 2/12/2019

390 ขออนุมัติซ้ือจ้างเหมาบริการล้างดูดฝุ่นรถตู้คณะฯ 440.00           440.00 เฉพาะเจาะจง รักษ์รถคาร์แคร์ และ รักษ์คาร์แคร์ 2 รักษ์รถคาร์แคร์ และ รักษ์คาร์แคร์ 2 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120021 2/12/2019

391 ขออนุมัติซ้ือซองน้ าตาล 1,750.00        1,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120006 2/12/2019

392 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเช็คระยะรถตู้คณะฯ 2,255.03        2,121.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จัดจ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด สาขา หนองมนบางพระ

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จัดจ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด สาขา หนองมนบางพระ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120033 3/12/2019

393 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเพ่ือไว้ใช้เติมเคร่ืองป้ัมน้ า 3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม(2016) จ ากัด บริษัท ปิโตรเลียม(2016) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120007 3/12/2019

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

394 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถัง 1,435.00        1,435.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120016 4/12/2019

395 ขออนุมัติซ้ือคีย์บอร์ด 650.00           650.00 เฉพาะเจาะจง BiG TiGeR BiG TiGeR มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120020 4/12/2019

396 ขออนุมัติจ้างปร้ินโปสเตอร์ 240.00           240.00 เฉพาะเจาะจง PP Sign Maker & Solution PP Sign Maker & Solution มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120022 4/12/2019

397 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมแพ็ค 560.00           560.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120018 4/12/2019

398 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120019 4/12/2019

399 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 3,143.66        3,143.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120017 4/12/2019

400 ขออนมัติซ้ือชุดลอดไฟ 3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120034 6/12/2019

401 ขออนุมัติโครงการพิธีสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักด์ิ ประจ าปี พ.ศ. 2562

7,800.00        6,199.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละเอียด ตันสุริวงศ์, ร้านโอ
มาร์เก็ตแอนด์สโตร์, บริษัท มหาชน 
จ ากัด ซี ออลล์, แม่ประภาสังฆภัณฑ์ 
และ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

นางสาวละเอียด ตันสุริวงศ์, ร้านโอ
มาร์เก็ตแอนด์สโตร์, บริษัท มหาชน 
จ ากัด ซี ออลล์, แม่ประภาสังฆภัณฑ์ 
และ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120059 11/12/2019

402 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมแพ็ค 4,800.00        4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120038 11/12/2019

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

403 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือมอบให้กับบริษัท NYK  
Auto Logistics (ประเทศไทย) จ ากัด

540.00           540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063120068 23/12/2019

404 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานวิจัยปกสีด า 3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700063120009 6/12/2019

405 ขออนุมัติเสนอซ้ือชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอด
อุลตร้าไวโอเลต

4,270.00 4,270.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700063120025 18/12/2019

406 ขออนุมัติเสนอซ้ือแฟ้มสันกว้าง A4 860.00 860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700063120041 26/12/2019

407 ขออนุมัติจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 21 เคร่ือง 
เพ่ือล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศประจ า
ห้องพักอาจารย์และห้องเรียนของคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล

14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063120008 3/12/2019

408 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 4 
ธันวาคม 2562 เพ่ือรับส่งอาจารย์และนิสิตป.โท ใน
รายวิชา 83764661 Selected Topics in marine 
Technology lll เข้าร่วมงาน ''สัตว์น้ าไทย 2019 (Thai
 Aqua Expo2019)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063120009 3/12/2019

409 ขออนุมัติซ้ือลุกพันธ์ุกุ้งกุลาด า จ านวน 40,000 ตัว เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันออกฟาร์ม ร้านตะวันออกฟาร์ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063120012 11/12/2019

410 ขออนุมัติจ้างท าความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 306 )
 วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 เพ่ือท าความสะอาดห้องพัก
รับรองคณบดี ส าหรับรับรองวิทยากรเสริมทักษะการ
เรียนด าน้ าของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063120010 11/12/2019

411 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารจ านวน 5,877 หน้า และเข้า
เล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

2,724.65 2,724.65 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063120011 11/12/2019

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

412 ขออนุมัติจ้างเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย

8,015.00 8,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แบนเนอร์ จ ากัด บริษัท บี แบนเนอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063110040 2/12/2019

413 ขออนุมัติซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 
รายการ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมี
และปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

8,629.55 8,629.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063120001 2/12/2019

414 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานจ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้
ในห้องพักรับรอง อาคารบุคลากร 307 ห้องคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

19,570.00 19,570.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันทบุรีเคร่ืองเรือน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันทบุรีเคร่ืองเรือน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063110050 11/12/2019

415 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการค่ายส่งเสริมมรดกภูมิ
ปัญญาไทย สืบสานประเพณีการเล่นว่าวดุ๊ยดุย จันทบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเล่าจินฮวด, ร้านไม้ไผ่    (ท่าจุ๊ย), 
ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ และร้านสุขสวัสด์ิ

ร้านเล่าจินฮวด, ร้านไม้ไผ่ (ท่าจุ๊ย), 
ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ และร้านสุขสวัสด์ิ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063120018 12/12/2019

416 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ จ านวน 25 รายการ เพ่ือใช้ในรายวิชา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา หลักการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช 
และวิชาปัญหาพิเศษ

8,674.00 8,674.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี ออลล์ , อนุพัฒน์ พันธ์ุไม้,
 บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด,ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ภูวดล การเกษตร, 
ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี, ร้าน อัย-โอม ,
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด, บริษัท ชัยชัยเภสัช จ ากัด 
และบริษัท ทวีเจริญ 2502 จ ากัด

บริษัท ซีพี ออลล์ , อนุพัฒน์ พันธ์ุไม้,
 บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด,ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ภูวดล การเกษตร, 
ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี, ร้าน อัย-โอม ,
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด, บริษัท ชัยชัยเภสัช จ ากัด 
และบริษัท ทวีเจริญ 2502 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063120019 13/12/2019

417 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 14
 ธันวาคม 2562 เพ่ือรับส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ เดินทางเข้ารับการอบรมการน าเสนอมือ
อาชีพ 4-6 และ 7-9 iSpeak ของสถาบันพัฒนา
บุคลิกภาพ John Robert Powers กรุงเทพมหานคร

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

PR2200063120031 13/12/2019

418 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 1 จ านวน 1 ชุด

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063100016 6/12/2019

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

419 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาการ
ออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผา จ านวน 3 รายการ

2,760.60 2,760.60 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งทิพย์  รุ่งแจ้ง นางสาวรุ่งทิพย์  รุ่งแจ้ง มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063120012 12/12/2019

420 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดกระจก และโปสเตอร์ ขนาด A0 
เพ่ือประชาสัมพันธ์บริการรับออกแบบเคร่ืองประดับ
ด้วยคอมพิวเตอร์

1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063120014 12/12/2019

421 ทีวี LED ขนาด 60 น้ิว พร้อมขาแขวนทีวี จ านวน 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร คงกระพันธ์ นางสาวจรรยาพร คงกระพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063110059 12/12/2019

422 จ้างส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน จ านวน 
2,430 หน้า

1,093.50 1,093.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063120015 12/12/2019

423 ซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 1 รายการ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกซซ์ไวน์สยาม จ ากัด บริษัท เกซซ์ไวน์สยาม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063110036 13/12/2019

424 ซ่อมแซมรอยร่ัวจ่ัวหลังคาคอนกรีตอาคารปฏิบัติการอัญ
มณีและเคร่ืองประดับ และซ่อมแซมฝ้ายิปซ่ัมพร้อมทาสี

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชา โมค า นายเดชา โมค า มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063110031 13/12/2019

425 จัดซ้ือแกนมอเตอร์ , แผงควบคุมการชาร์จไฟแบตเตอร่ี 
6 โวลต์ และสวิทช์ไฟ 6 ขา ส าหรับใช้เป็นอะไหล่ของ
เคร่ืองมือในอาคารปฏิบัติการอัญมณีและเคร่ืองประดับ

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ จิวเวลร่ี ทูล จ ากัด บริษัท เวิลด์ จิวเวลร่ี ทูล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063110051 13/12/2019

426 จัดซ้ือ ''SPG'' Induction Motor 90W, 1Phase, 
50Hz. Model : S9190GXH-SE

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมฆา อินดัสเทรียล จ ากัด บริษัท เมฆา อินดัสเทรียล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063120025 17/12/2019

427 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 
12/2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063120001 2/12/2019

428 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 
11/2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063120007 3/12/2019

429 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2019 ณ Ton Duc Thang University สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม)

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 720 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063120013 11/12/2019

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

430 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการเข้าร่วมงานประชุม
วิชาการนานาชาติและเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี Bac 
Ninh Sport University ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม)

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 720 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063120010 11/12/2019

431 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการร่วมเป็น
เจ้าภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา 2019 ณ Ton Duc Thang University 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
4,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063120011 11/12/2019

432 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติและเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี
 Bac Ninh Sport University ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
4,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063120009 11/12/2019

433 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาเทนนิส 
แบดมินตัน บางแสน/เสนอราคา 
4,800 บาท

ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาเทนนิส 
แบดมินตัน บางแสน/เสนอราคา 
4,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063120021 13/12/2019

434 ขอนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ ประจ าปี 2562 กิจกรรม ''ต้อนรับนิสิต
แลกเปล่ียน Dali University (China)'')

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 6,000 บาท

อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063120028 19/12/2019

435 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ 58 เล่ม (1)รายวิชา664512 
Accounting and Financie for Manager 45เล่ม 
ส าหรับนิสิตป.โท หลักสูตร MBA (2)รายวิชา66463159
 Strategic Cost Management 13เล่ม ส าหรับนิสิตป.
โท หลักสูตร Macc

46,570.00 46,570.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120028 2/12/2019

436 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ 29 เล่ม รายวิชา 668612 
Strategic Managementส าหรับนิสิตป.โท หลักสูตร 
MBA

28,420.00 28,420.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120019 2/12/2019

437 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ 45 เล่ม รายวิชา 669518 
Business Research Methodology ส าหรับนิสิตป.โท
 หลักสูตร MBA

30,375.00 30,375.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120021 2/12/2019

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

438 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ 26 เล่ม (1)รายวิชา 66457159 
Financial Reports Analysis 13เล่ม (2)รายวิชา 
66451159 Research Methodology in Accounting
 13เล่ม ส าหรับนิสิตป.โท หลักสูตร Macc

15,635.75 15,635.75 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120026 2/12/2019

439 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ 12 เล่ม รายวิชา 667623 
Strategic Compensation Management ส าหรับ
นิสิตป.โท หลักสูตร MBA

9,480.00 9,480.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120025 2/12/2019

440 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ 12 เล่ม (1)รายวิชา 
665643Venture and Integrated Studies and 
Business Plan 6 เล่ม (2)รายวิชา 665632Product 
Management and Branding 6เล่ม ส าหรับนิสิตป.โท
 หลักสูตร MBA

11,577.00 11,577.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120020 2/12/2019

441 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ 11 เล่ม รายวิชา 667621 
Strategic Human Resource Planing and Human 
Resource ส าหรับนิสิตป.โท หลักสูตร MBA

14,740.00 14,740.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120022 2/12/2019

442 ขออนุมัติซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ราชการ
 ทะเบียน 1กช637 ส าหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ราชการ
ในการติดต่อราชการรับ-ส่งเอกสาร

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

PR2400063120030 2/12/2019

443 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ11 เล่ม รายวิชา 667624 Labor 
Law and Strategic Employee Relationsส าหรับ
นิสิตป.โท หลักสูตร MBA

11,440.00 11,440.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120017 2/12/2019

444 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ6 เล่ม รายวิชา 665635 Marketing
 Channel and Retailing ส าหรับนิสิตป.โท หลักสูตร 
MBA

5,712.00 5,712.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120018 2/12/2019

445 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ 6 เล่ม รายวิชา 66665641 Small
 and Medium Entreprises Management and 
New Venture Creation ส าหรับนิสิตป.โท หลักสูตร 
MBA

4,972.50 4,972.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120023 2/12/2019

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

446 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 
(เปล่ียนเมนบอร์ด, หลอดภาพและตัวกรองฝุ่น)  ย่ีห้อ 
Sony รุ่น VPL-EX310 จ านวน 1 เคร่ือง ห้องเรียน 
BBS-205

11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120045 9/12/2019

447 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม หมึก
พิมพ์เลเซอร์สี HP จ านวน 4 กล่อง เพ่ือใช้ในโครงการ
พัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการช้ันน าของโลกและ
ของประเทศ(E-commerce)(7ตค62-31มีค63)

16,585.00 16,585.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120047 11/12/2019

448 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอบรม (ปากกา 200 แท่ง) ส าหรับใช้ใน
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (18ธค62)

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

PW630079 12/12/2019

449 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารอบรม (183 ชุด/เล่ม) ส าหรับ
ใช้ในโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
(18ธค62)

10,614.00 10,614.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PW630080 12/12/2019

450 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอบรม (กระเป๋า 185 ใบ) ส าหรับใช้ใน
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (18ธค62)

4,625.00 4,625.00 เฉพาะเจาะจง ยูเน่ียนสตาร์ ยูเน่ียนสตาร์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PW630081 12/12/2019

451 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 คัน เพ่ือใช้ส าหรับ
เดินทาง ในโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 (18ธค62)

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

PW630082 12/12/2019

452 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม หมึก
พิมพ์สีด า HP CE278A (เทียบเท่า) 3 กล่อง เพ่ือใช้ใน
โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ร่วมกับสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการช้ันน าของ
โลกและของประเทศ(E-commerce)(7ตค62-31มีค63)

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120049 13/12/2019

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

453 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ใบปลิว ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1,000
 ใบ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ

5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120056 16/12/2019

454 ขออนุมัติจ้างพิมพ์จัดท าวารสารการจัดการธุรกิจ ม.
บูรพา ปีท่ี8 ฉบับท่ี2 จ านวน 50 เล่ม เพ่ือใช้ในการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของคณะฯ

6,152.50 6,152.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์ทันใจ 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์ทันใจ 
(ส านักงานใหญ่)

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120057 16/12/2019

455 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 1 รายการ และวัสดุ 2 รายการ 
(ถังต้มน้ าไฟฟ้า 1 ใบ) วัสดุ (โถกาแฟ 2ใบ) โครงการ
บริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (18ธค62)

9,201.01 9,201.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จ ากัด บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PW630087 16/12/2019

456 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ชุดอาหารว่าง จาน+
แก้วมีหู 200ช้ิน, ช้อน 200 ช้ิน) โครงการบริการวิชาการ
 โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี (18ธค62)

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด 
(มหาชน) (สาขา : ชลบุรี)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด 
(มหาชน) (สาขา : ชลบุรี)

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PW630088 16/12/2019

457 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์เอกสาร Brother TN-3448 
จ านวน 1 กล่อง โครงการบริการวิชาการ โครงการจัด
อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี (18ธค62)

4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PW630089 16/12/2019

458 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสารอบรม เพ่ือใช้ในโครงการ
พัฒนาหลักสูตรฯ (E-commerce)(7ตค62-31มีค63)

405.00 405.00 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย โคตรศรีเมือง นายค าสวย โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120062 17/12/2019

459 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กล่องพลาสติกเก็บ
ชุดอาหารว่าง 4 กล่อง) โครงการบริการวิชาการ 
โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี (18ธค62)

1,877.94 1,877.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PW630090 17/12/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

460 ขออนุมัติจ้างเหมาถอด,ประกอบ และขนย้ายครุภัณฑ์
ของคณะ (เฟอร์นิเจอร์) เพ่ือขนย้ายครุภัณฑ์จากห้องพัก
 ช้ัน 8 อาคารพักอาศัย เสนาะ อูนากูล มายังอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์มูฟ จ ากัด บริษัท สตาร์มูฟ จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120081 19/12/2019

461 ขออนุมัติจ้างพิมพ์กระดาษค าตอบ เพ่ือใช้ในการจัดสอบ
กลางภาค และปลายภาค ประจ าภาคเรียนท่ี2/2562 
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

98,975.00 98,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็มซัพพลายเออร์ จ ากัด บริษัท บีเอ็มซัพพลายเออร์ จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400063120003 19/12/2019

462 ขออนุมัติซ้ือสายสัญญาณ VGA (M/M) ขนาด 5 เมตร 
จ านวน 35 เส้น เพ่ือใช้เช่ือมต่อสัญญาณในการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ

9,362.50 9,362.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120080 19/12/2019

463 ขออนุมัติจ้างท าไวนิล 1 ผืน ขนาด 5*2 เมตร เพ่ือใช้ใน
การประชาสัมพันธ์คณะการจัดการและการท่องเท่ียว ใน
งานBBS OPEN HOUSE เปิดบ้านเล่าเร่ืองนัก
บริหารธุรกิจ (22-23ธค62)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง หน่ึงศิลป์ หน่ึงศิลป์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120082 20/12/2019

464 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ ตรวจเช็ค
และท าโปรแกรมระบบโทรศัพท์ (Service) ภายใน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120084 24/12/2019

465 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 12 เคร่ืองๆ ละ 600 
บาท ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.63)

64,800.00 64,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีอาชีพให้เช่าพัสดุโดยตรง สินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม ให้บริการดี

PO2400063120004 24/12/2019

466 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส 28ถัง ส าหรับบริโภคภายใน
อาคาร บริการผู้มาติดต่อราชการ คณะการจัดการและ
การท่องเท่ียว

980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063120085 24/12/2019

467 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร 35,000.00      24,692.90 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส นายวิทวัส สุกใส เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเป็นเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนของ
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063120008 2/12/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

468 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00        9,600.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา จัดเตรียมส าหรับบริการน้ าด่ืมแก่
คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600063120007 2/12/2562

469 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันรถ 400.00           295.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ร้านเกษากร จัดเตรียมส าหรับเติมน้ า
รถจักรยานยนต์พนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063120005 2/12/2562

470 ขอความเห็นชอบการในจัดหาหนังสือพิมพ์ 2,000.00           840.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย หจก.วงศ์ทรายทอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

PR2600063120004 2/12/2562

471 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้า ปูท่ีนอน 16,050.00        6,699.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการโรงแรมอาคาร
หอพักนิสิต

PR2600063120006 2/12/2562

472 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเคร่ืองบันทึกกล้องวงจรปิด 67,500.00      67,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างในจุดอับท่ีเป็น
มุมมืด เพ่ือไม่ให้แก่อันตรายแก่ผู้
สัญจรผ่านไปมา ติดต้ังบิเวณ
ด้านหน้าและดานหลังอาคาร
วิทยาลัยฯ

PR2600063120024 3/12/2562

473 ขอความเห็นชแบในการจัดหาไฟสปอร์ตไลท์ 36,000.00      35,845.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างในจุดอับท่ีเป็น
มุมมืด เพ่ือไม่ให้แก่อันตรายแก่ผู้
สัญจรผ่านไปมา ติดต้ังบริเวณ
ด้านหน้าและด้านหลังอาคาร
วิทยาลัย

PR2600063120025 3/12/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

474 ขอความเหนชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ
อากาศ

54,000.00      13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด จ้างเหมาบริการรถยนต์ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
 และศึกษาดูงานโครงการตาม
แนวพระราชด าริประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ ศึกษาดูงาน
กิจการนิสิตสโมสรนิสิตต่างสถาบัน
 เพ่ือแลกเปล่ียนเรีนรู้ และน ามา
ปรับใชกับการบริหารสโมสรนิสิต

PR2600063120059 4/12/2562

475 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร ส่วนเกิน
เดือน พ.ย. 62

2,015.00        2,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นการถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน เป็นส่วนเกินถ่าย
เอกสารเดือน พ.ย. 62 จ านวน 
8,060 แผ่น

PR2600063120050 4/12/2562

476 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

18,350.50      18,350.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าและผู้พัก
อาศัยในห้องพักว่าพบแอร์ช ารุด 
จึงได้แจ้งช่างซ่อม

PR2600063120051 13/12/2562

477 ขอความเห็นชอยบในการจัดหาน้ าด่ืม ห้องปฏบัติการ
โรงแรมท่ีหอพัก

4,800.00        4,800.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา จัดเตรียมส าหรับบริการแก่ผู้พัก
อาศัยในห้องพักกอพักนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063120052 13/12/2562

478 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างพิมพ์นามบัตร 1,000.00           963.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย บริษัท เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท จ ากัด จัดเตรียมนามบัตรส าหรับแนะน า
ตัวของผู้บริหาร กับ
บุคคลภายนอกในการติดต่องาน
ของวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063120064 19/12/2562

479 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโต๊ะเขียนหนังสือ จ านวน 
20 ตัว

30,000.00      30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารด 
จัดเตรียมใหผู้พักอาศัยภายใน
ห้องพักหอพักนิสิตไว้ใช้ในการน่ัง
เขียนหนังสือ

PR2600063120065 20/12/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

480 ขอความเห็ชอบในการจัดหาโต๊ะสแตนเลส จ านวน 1 ตัว 3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือใช้วางเคร่ืองรีดร้อน ใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาศิลปกรรม

PR2600063120066 20/12/2562

481 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท าตราประทับ 500.00           370.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย นายกิติพงษ์ จัดเตรียมส าหรับใช้ในการ
ประทับตราเอกสารต่างๆ ใน
ส านักงาน เช่น งานการเงนิน พัสดุ
 สารบรรณ งานวิชาการ และอ่ืนๆ
 ท่ีเก่ียวข้อง

PR2600063120071 23/12/2562

482 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 34,186.00      34,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063120074 25/12/2562

483 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 40,000.00      40,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063120075 25/12/2562

484 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 52,620.00      52,620.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063120076 26/12/2562

485 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถรับส่งเอกสาร ประจ าเดือน
ธันวาคม 2562

400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700063120001 2/12/2019

486 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มในการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานภายในคณะ

4,700.00        4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY  / 
เสนอราคา 4,700 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY  / 
เสนอราคา 4,698.45 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700063120003 2/12/2019

487 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างซักรีดผ้าในศูนย์บริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าเดือนธันวาคม 
2562

6,000.00        6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
6,000 บาท

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
5,999 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700063120002 2/12/2019

488 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือลูกประคบสมุนไพรสด-
ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยฯ

1,950.00        1,950.00 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี    /เสนอราคา 1,950 

บาท

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี    /เสนอราคา 1,950 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700063120011 13/12/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

489 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนมกราคม 
2563

400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700063120017 27/12/2019

490 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ ประจ าเดือนมกราคม 2563

6,000.00        6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
6,000 บาท

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
5,998 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700063120018 27/12/2019

491 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารการปฏิบัติงานภายในคณะ 4,700.00        4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY  / 
เสนอราคา 4,700 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY  / 
เสนอราคา 4,030.65 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700063120019 27/12/2019

492 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

4,217.26 4,217.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี มีคุณภาพ รวดเร็ว ราคา
ต่ าสุด

PR2800063120004 3/12/2019

493 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดีมีคุณภาพ ราค่ าสุด PR2800063120009 26/12/2019

494 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

1,155.96 1,155.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี มีคุณภาพ รวดเร็ว ราคา
ต่ าสุด

PR2800063120010 26/12/2019

495 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดท าแผ่นพับเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การแนะแนวศึกษาต่อของคณะวิทยาศษ
สตร์และสังคมศาสตร์

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง แสงงามอิงค์เจ็ทวัฒนานคร แสงงามอิงค์เจ็ทวัฒนานคร บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300063120010 18/12/2019

496 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร 6,221.39 6,221.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300063120020 23/12/2019

497 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร 10,825.56 10,825.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300063120021 23/12/2019

498 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการสร้างสรรค์
ความสุขผ่านเสียงดนตรี

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
ร้านบีพี เพ่ือนนักเรียน
ต้นกล้าก๊อปป้ี
นางสาววิจิตรา ลือชาขันธ์
แสงงามอิงค์เจ็ท วัฒนานคร

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
ร้านบีพี เพ่ือนนักเรียน
ต้นกล้าก๊อปป้ี
นางสาววิจิตรา ลือชาขันธ์
แสงงามอิงค์เจ็ท วัฒนานคร

สินค้าดี มีมาตรฐานราคาต่ าสุด PR3300063120026 26/12/2019

499 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

1,849.22 1,849.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300063120025 26/12/2019

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

500 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีมาตรฐานราคาต่ าสุด PR3300063120023 26/12/2019

501 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีมาตรฐานราคาต่ าสุด PR3300063120027 27/12/2019

502 จ้างเหมา รถบัสปรับอากาศ โครงการดูงานโรงงานผลิตยา 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063120004 2/12/2019

503 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานอาคารสถานท่ี
และงานโสตทัศนศึกษา (209)

7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063120002 2/12/2019

504 ขออนุมัติเช่าเต้นท์ โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องเขียว
มะกอก (158)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ.ศิริแคนแวส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ.ศิริแคนแวส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063120019 6/12/2019

505 ขออนุมัติจ้างเหมาเคร่ืองเสียง โครงการสานสัมพันธ์พ่ี
น้องเขียวมะกอก (158)

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์  เย็นสุดใจ นายภูรินทร์  เย็นสุดใจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063120017 6/12/2019

506 ขออนุมัติจัดท าไวนิล โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องเขียว
มะกอก (158)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาสติกเกอร์ ร้านบูรพาสติกเกอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063120020 6/12/2019

507 ขออนุมัติจัดซ้ือของใช้ส านักงานคณบดีงานบริหารท่ัวไป 
(209)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน ร้านจานชาม บางแสน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063120018 6/12/2019

508 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการช้ัน 6 ช้ัน 7 
(209)

8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063120021 6/12/2019

509 ขออนุมัติจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนด์เอ พรีซิช่ัน จ ากัด บริษัท เอ็นพีแอนด์เอ พรีซิช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063120040 12/12/2019

510 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา  จีนเมือง นางสุกัญญา  จีนเมือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063120042 13/12/2019

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

511 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็นพร้อมระบบกรองน้ า UF
 จ านวน 2 เคร่ือง

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนด์เอ พรีซิช่ัน จ ากัด บริษัท เอ็นพีแอนด์เอ พรีซิช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063120043 16/12/2019

512 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้ฉายรังสียูวี จ านวน 2 เคร่ือง 59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3700063120002 16/12/2019

513 ขออนุมัติจัดจ้างส าเนาคู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เภสัชกรรมสาขาเน้น ประจ าปี 2562 (127)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป่ินเพชร ก็อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านป่ินเพชร ก็อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063120051 18/12/2019

514 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองโครมาโทรกราฟีของเหลสง
สมรรถนะสูง (HPLC)  (227)

49,434.00 49,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3700063120003 19/12/2019

515 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองกล่ันระเหยสารแบบหมุน (227) 24,824.00 24,824.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3700063120005 23/12/2019

516 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายอะคลีลิค บอกต่ าแหน่งต่างๆ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3700063120007 23/12/2019

517 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารโครงการเตรียมความพร้อม
ส าหรับนิสิตเพ่ือเตรียมสอบข้ึนทะเบียนวิชาชีพเภสัช
กรรม ช้ันปีท่ี 6

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนางสุกัญญา  จีนเมือง ร้านนางสุกัญญา  จีนเมือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063120064 24/12/2019

518 ขออนุมัติจัดซ้ือสายสัญญาณส าหรับไมโครโฟนห้อง
ประชุม 21001 (209)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063120065 25/12/2019

519 ขออนุมัติซ้ือยาและสารเคมีเพ่ือประกอบการเรียน
โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตเพ่ือเตรียมสอบ
ข้ึนทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรมช้ันปีท่ี 6 OSPE

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063120066 26/12/2019

520 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนโครงการ
เตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตเพ่ือเตรียมสอบข้ึน
ทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรมช้ันปีท่ี 6

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนางสุกัญญา  จีนเมือง ร้านนางสุกัญญา  จีนเมือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063120067 26/12/2019

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

521 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 25 เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของสาขาเทคนิคการแพทย์ 
สาขาวิชาชีวเวศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด และสาขาโภชนบ าบัด ปี
การศึกษา 2562

15,247.45 15,247.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 15,247.45 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,247.45 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063120002 4/12/2019

522 ขออนุมัติจัดซ้ือสัตว์ทดลอง เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการ
สอนในวิชา 68429159 การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

13,092.50 13,092.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 13,092.50 
บาท

บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
13,092.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063120001 4/12/2019

523 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์นับจ านวน จ านวน 10 ช้ิน (อ.
กนกพรส ารองจ่าย)

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดโซ ซังเกียว (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
600.00 บาท

บริษัท ไดโซ ซังเกียว (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
600.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120028 9/12/2019

524 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบส าหรับการเรียนการสอน จ านวน
 18 รายการ (อ.นรินทร์ส ารองจ่าย)

4,162.00 4,162.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) ราคาท่ีเสนอ 
4,162.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
4,162.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120026 9/12/2019

525 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาสารเคมี จ านวน 6 รายการและ
วัสดุการเรียนการสอน จ านวน 5 รายการ

36,450.00 36,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสอน 36,450.00 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 36,450.00 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063120003 9/12/2019

526 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอน คร้ัง
ท่ี 2 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบ าบัด 
เทอม 2/2562 คร้ังท่ี 2 วันท่ี15 ธันวาคม 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ี
เสนอ 2,000.00 บาท

นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120030 11/12/2019

527 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนคร้ังท่ี
 2 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบ าบัด เทอม
 2/2562 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 20 ธันวาคม 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ี
เสนอ 2,000.00 บาท

นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120031 11/12/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

528 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนคร้ังท่ี
 1 หลักสูตรโภชนบ าบัด วันท่ี 13 ธันวาคม 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ี
เสนอ 2,000.00 บาท

นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120029 11/12/2019

529 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบ จ านวน 3 ราย เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนรายวิชาโภชนบ าบัด เทอม 2/2562 (อ.
นรินทร์ส ารองจ่าย)

458.00 458.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบาง
แสน สาขาท่ี 00083 ราคาท่ี
เสนอ 458.00 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบาง
แสน สาขาท่ี 00083 ราคาท่ี
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 458.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120032 11/12/2019

530 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนภาพบ าบัด จ านวน
 10 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 
68335760  กายภาพบ าบัดทางกีฬาและรายวิชา 
68322260 กายภาพบ าบัดระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ

29,407.88 29,407.88 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินทิเมท เทรดด้ิง 
ราคาท่ีเสนอ 29,407.88 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินทิเมท เทรดด้ิง 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,407.88 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063120004 12/12/2019

531 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการเพาะเล้ียง
เซลล์ รหัสวิชา 68429259

2,212.77 2,212.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 2,212.77 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,212.77 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120039 13/12/2019

532 ขออนุมัติจัดซ้ือป้ายช่ือพร้อมเชือก จ านวน 6 แพ็ค 4,377.61 4,377.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 4,377.61 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,377.61 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120046 17/12/2019

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

533 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุในการจัดโครงการประชุม
วิชาการ จ านวน 29 รายการ

13,936.00 12,966.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,527.00 บาท,บริษัท ซี
โอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ีเสนอ 
2,169.84 บาท,ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 2,920.00 บาท
,ร้าน PP & Sign maker ราคาท่ีเสนอ
 2,750.00 บาท,ร้าน เอ็ม-เอส 
โฆษณา ราคาท่ีเสนอ 200.00 บาท,
ร้านป้ายจ๋า บางแสน กราฟฟิคแอนด์
ดีไซน์ ราคาท่ีเสนอ 1,400.00 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,527.00 บาท
,บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,169.84 บาท,ร้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 2,920.00 บาท,ร้าน PP & 
Sign maker ราคาท่ีตกลงจ้าง 
2,750.00 บาท,ร้าน เอ็ม-เอส โฆษณา
 ราคาท่ีตกลงจ้าง 200.00 บาท,ร้าน
ป้ายจ๋า บางแสน กราฟฟิคแอนด์
ดีไซน์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120045 17/12/2019

534 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดต้ังโซ่ยึดถัง จ านวน 2 ชุด 
(จ่ายคุณสมศักด์ิ)

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
เสนอราคา 700.00 บาท

นายสมศักด์ิ  บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 700.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120054 18/12/2019

535 ขออนุมัติจัดท าป้าย จ านวน 4 อัน (อ.วรานุรินทร์ส ารอง
จ่าย 200 บาท ,จ่ายซีลลอส 300 บาท)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง คุณพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาท่ีเสนอ 
300 บาท,ร้านป้ายจ๋า บางเสนอ 
ราคาท่ีเสนอ 200 บาท

คุณพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาท่ีตกลง
จ้าง 300 บาท,ร้านป้ายจ๋า บางเสนอ 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120053 18/12/2019

536 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 5 วัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์และนิสิตส าหรับการจัดโครงการฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์ข้างสนามจริงรายวิชากายภาพบ าบัด
ทางการกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2562 วันท่ี 13-17 
มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
รังสิต

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพร  ภู่ศรี ราคาท่ีเสนอ 
15,000.00 บาท

นายศุภพล  ภู่ศรี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063120005 18/12/2019

537 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาสรีรวิทยาของมนุษย์ 
รหัสวิชา 68021959 ส าหรับนิสิตชีวเวชศาสตร์

1,455.20 1,455.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพียรเจริญ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 
1,455.20 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพียรเจริญ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,455.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120055 18/12/2019

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

538 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบ จ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยสาขาชีวเวชศาสตร์ 
คร้ังท่ี 1 กลุ่มนางสาวณัชชาดา (อ.ปอส ารองจ่าย)

349.00 349.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน 
สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีเสนอ 349.00
 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน 
สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
349.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120056 19/12/2019

539 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ - ส่ง อาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์
มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533659 ในวันท่ี 15 
มกราคม 2563

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

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120060 20/12/2019

540 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ - ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่าง และอาจารย์กิตติพงษ์ 
มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533659 ปฏิบัติการวิทยา
เซลล์นอกระบบนรีเวช ในวันท่ี 11 มกราคม 2563

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

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120059 20/12/2019

541 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ - ส่ง อาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์
มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533659 ในวันท่ี 22 
มกราคม 2563

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

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120061 20/12/2019

542 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่ง อาจารย์อนงค์ กระจ่าง และอาจารย์กิตติพงษ์ 
มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533659 ปฏิบัติการวิทยา
เซลล์นอกระบบนรีเวช ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 (อ.
วิภาพรส ารองจ่าย)

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

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120058 20/12/2019

543 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมระบบน้ า จ านวน 1 ชุด 
(จ่ายคุณสายัณห์)

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคาท่ีเสนอ
 1,800.00 บาท

นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 1,800.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120063 21/12/2019

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

544 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 
(อ.อุไรภรณ์ส ารองจ่าย)

2,010.00 2,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด สาขาท่ี
 00007 (บางแสน) ราคาท่ีเสนอ
 2,010.00 บาท

บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด สาขาท่ี
 00007 (บางแสน) ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,010.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120064 21/12/2019

545 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคา ช้ันดาดฟ้า 
จ านวน 1 เหมา

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาท่ีเสนอ 
15,500.00 บาท

นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาท่ีตกลง
จ้าง 15,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063120007 23/12/2019

546 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองช่วยดูดจ่ายสารละลายชนิดไร้สาย 
จ านวน 1 เคร่ือง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
12,840.00 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 12,840.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063120006 23/12/2019

547 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 3.67 ลิตร 
(กุลธราส ารองจ่าย)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีเสนอ 100.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 100.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120071 24/12/2019

548 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่ง นพ.กฤษฏ์ สุวรรณภูมิ มาสอนรายวิชา 68532559 
มหศัลยพยาธิวิทยา 2 ภาคเรียน 2/2562 ในวันท่ี 4 
มกราคม 2563

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

PR3600063120075 24/12/2019

549 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการตักบาตร ท าบุญ
เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่  ในวันท่ี 7 มกราคม 2563

5,200.00 4,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมศิริ ราคาท่ีเสนอ 4,940.00 
บาท

ร้านธรรมศิริ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
4,940.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120070 24/12/2019

550 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
พระสงฆ์มาท าพิธีในงานท าบุญข้ึนปีใหม่ คณะสหเวช
ศาสตร์ ในวันท่ี 7 มกราคม 2563

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชัย เหมือนใจ ราคาท่ีเสนอ 
500.00 บาท

นายสมชัย  เหมือนใจ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120069 24/12/2019

551 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนคร้ังท่ี
 2 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบ าบัด เทอม
 2/2562 คร้ังท่ี 2 หัวข้อโรคไต ในวันท่ี 17 มกราคม 
2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ี
เสนอ 2,000.00 บาท

นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120078 25/12/2019

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

552 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนคร้ังท่ี
 1 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบ าบัด เทอม
 2/2562 คร้ังท่ี 1 หัวข้อโรคไต ในวันท่ี 12 มกราคม 
2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ี
เสนอ 2,000.00 บาท

นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120079 25/12/2019

553 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนคร้ังท่ี
 2 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบ าบัด เทอม
 2/2562 คร้ังท่ี 2 หัวข้อโรคเบาหวาน ในวันท่ี 10 
มกราคม 2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ี
เสนอ 2,000.00 บาท

นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120077 25/12/2019

554 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 3 รายการ
 เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

2,165.72 2,165.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 2,165.72  บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,165.72 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120092 27/12/2019

555 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 3 รายการ 1,070.47 1,070.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 1,070.47 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,070.47 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120090 27/12/2019

556 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งผศ.ดร.เอกชล มุกดา มาสอนรายวิชา 68234359 
โลหิตวิทยา 2 และ 68234459 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2
 วันท่ี 8 มกราคม 2563

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

PR3600063120088 27/12/2019

557 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งผศ.ดร.เอกชล มุกดา มาสอนรายวิชา 68234359 
โลหิตวิทยา 2 และ 68234459 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2
 วันท่ี 15 มกราคม 2563

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

PR3600063120089 27/12/2019

558 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการตุ้งต้ิงแทนใจ 
จ านวน 5 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการตุ้งต้ิง
แทนใจ เช่ือมสายใยสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2563

1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี ซ้ิมศิริ ราคาท่ีเสนอ 
1,190.00 บาท

นางเพ็ญศรี  ซ้ิมศิริ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,190.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063120091 27/12/2019

559 จ้างซ่อมเปล่ียนหลอดภาพ จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5
 น้ิว จ านวน 2 จอ

5,350.00        5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120006 2/12/2562

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

560 ซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ จ านวน 10 
หลอด

42,250.00      42,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800063120001 2/12/2562

561 ซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในการจัดโครงการพิธีท าบุญเล้ียงพระ
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ประจ าปี 2562

1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.สังฆภัณฑ์ ร้าน ศ.สังฆภัณฑ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120004 2/12/2562

562 ซ้ือท่ีจับไมโครโฟน จ านวน 30 อัน 2,850.00        2,850.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120009 2/12/2562

563 ซ้ือชุดเคร่ืองไทยธรรม จ านวน 9 ชุด ส าหรับใช้ในการ
ถวายพระ เน่ืองในโครงการพิธีท าบุญเล้ียงพระเน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ประจ าปี 2562

4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.สังฆภัณฑ์ ร้าน ศ.สังฆภัณฑ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120005 2/12/2562

564 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง สามเสน 
กรุงเทพฯ ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2562

5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120023 3/12/2562

565 จ้างซ่อมเปล่ียนหลอดภาพ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ขนาด 
19.5 น้ิว จ านวน 2 จอ

4,800.00        4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120022 3/12/2562

566 ซ้ือสายน้ าดี จ านวน 3 เส้น 345.00           345.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120031 4/12/2562

567 ซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00           100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120030 4/12/2562

568 ซ้ือน้ าด่ืมถัง จ านวน 82 ถัง 2,870.00        2,870.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120032 6/12/2562

569 จ้างท ากุญแจตู้ 1 ชุด 380.00           380.00 เฉพาะเจาะจง กมลการกุญแจ กมลการกุญแจ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120033 6/12/2562

570 จ้างซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลเคร่ือง
บันทึกภาพกล้องวงจรปิด  NVR 3 และ NVR 6 จ านวน 
1 งาน

20,330.00      20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800063120003 9/12/2562

571 ซ้ือวัสดุ เทปผ้า เทปโฟม ถ่านอัลคาไลน์ น้ ายาล้างจาน 
สเปร์ปรับอากาศ เจลปรับอากาศ หน้ากากกันฝุ่น ซอง
พลาสติกแข็ง สมุดปกแข็ง กาวยางสารพัดประโยชน์ 
ส าหรับใช้งานภายในคณะ

20,443.44      20,443.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800063120002 9/12/2562

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

572 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงการ และนิสิต เข้าร่วมโครงการน าเสนอ
ผลงานของนิสิตโครงการ Thailand Digital Young 
Talent Development ProJect (TDYT) ในวันท่ี 12 
ธันวาคม 2562

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

PR3800063120042 11/12/2562

573 ซ้ือผลไม้ ส าหรับไหว้เจ้าท่ี จ านวน 1 ชุด 450.00           450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120044 12/12/2562

574 ซ้ือริบบ้ิน จ านวน 1 ม้วน 80.00            80.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120043 12/12/2562

575 ซ้ือน้ ามันรส าหรับเติมถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00           100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120051 16/12/2562

576 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางจาก ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2562

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

PR3800063120046 16/12/2562

577 ซ้ือเชือก 1 ม้วน และท่ีล็อคสลิง 10 ตัว 552.00           552.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120056 17/12/2562

578 ซ้ือกระจกส าหรับใส่บนโต๊ะท างาน จ านวน 2 แผ่น 1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120063 23/12/2562

579 ซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาย่ีห้อริโก้ จ านวน 5 
หลอด

18,800.00      18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800063120004 25/12/2562

580 ผ้าม่านปรับแสงพร้อมราง จ านวน 1 งาน 80,357.00      80,357.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800063120007 27/12/2562

581 ซ้ือน้ ามันส าหรับเติมรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00           100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120070 26/12/2562

582 ขออนุมัติซ้ือสมุดทะเบียนรับ จ านวน 10 เล่ม สมุด
ทะเบียนส่ง จ านวน 10 เล่ม

780.00           780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063120074 26/12/2562

583 จ้างเหมาติดต้ังระบบเปิดปิดเมนไฟฟ้าส าหรับ
เคร่ืองปรับอากาศห้องพัก ช้ัน 9 จ านวน 1 งาน

49,755.00      49,755.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800063120006 26/12/2562

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

584 จ้างเหมาบริการรถตู้ วันท่ี 12-13 ธ.ค. 2562 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ/
เสนอราคา 14,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ/
เสนอราคา 14,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900063120001 4/12/2562

585 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 13 รายการ 46,950.00 46,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาดุยโน่ออล/เสนอราคา 
46,950.00 บาท

ร้านอาดุยโน่ออล/เสนอราคา 
46,950.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900063120002 17/12/2562

586 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2กษ 1375
 ชลบุรี

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900063120014 9/12/2562

587 จ้างเหมาบริการรถตู้ วันท่ี 17 ธ.ค. 2562 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
3,500.00 บาท

นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
3,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900063120016 16/12/2562

588 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ เปล่ียน
หลอดไฟ ซ่อมประตู กระจก

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต/เสนอ
ราคา 12,000.00 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต/เสนอ
ราคา 12,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900063120003 25/12/2562

589 จ้างจัดท ารายงาน  โครงกาบริการวิชาการฯ 21,700.00 21,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์/เสนอราคา 
21,700.00 บาท

ร้านต้นบุญการพิมพ์/เสนอราคา 
21,700.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR000024 23/12/2562

590 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ-น้ ามันเช้ือเพลิง เติมวันท่ี 23 
ธ.ค. 2562 เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันภาษา 
เติมรถสถาบันภาษา ขฉ7133

700.00           700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 1.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ และ
จัดจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง โดยตรง

PR4000063120022 23/12/2562

591 ขอความเห็นชอบเสนอจ้าง-ท านามบัตรของผู้บริหาร
สถาบันชุดใหม่ ของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ เพ่ือใช้ในการแนะน าตัว และ
ติดต่อส่ือสารงานต่างๆของสถาบันภาษา

642.00           642.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

1.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ และ
จัดจ าหน่ายให้เช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสารย่ีห้อ Canon ,Fuji Xerox
  และรับถ่ายเอกสารต่างๆ และ
ท านามบัตร โดยตรง

PR4000063120026 26/12/2562

592 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์HP 53 A 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
2,400 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 2,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063120011 2/12/2562

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

593 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าตรายาง,เปล่ียนกุญแจ 2,070.00 2,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกมลการกุญแจ/เสนอราคาจ้าง
ท ากุญแจ 750 บาท,นายกิตติพันธ์  
วงษ์วัฒนพงษ์/เสนอราคาท าตรายาง 
1,320 บาท

ร้านกมลการกุญแจ/ราคาท่ีตกลงจ้าง
ท ากุญแจ 750 บาท,นายกิตติพันธ์  
วงษ์วัฒนพงษ์ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,320
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063120017 19/12/2562

594 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าเพ่ือใช้ในห้องจัดการแสดงเพ่ือ
การเรียนการสอน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 3,000
 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063120023 24/12/2562

595 ขออนุมัติเบิกค่าเช่ารถในการรับส่งเจ้าหน้าท่ีในการเข้า
ร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ
ไทย

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/เสนอราคา 
2,900 บาท

นายทวีป สุระประเสริฐ/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063120022 24/12/2562

596 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์-โครงการบัณฑิต
วิทยาลัย สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
และบริการสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 
วันท่ี 27/12/2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ/ราคาท่ีเสนอ 
2,600

นายจ านงค์ ญาติเจริญ/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,600

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4500063120024 26/12/2562

597 ขออนุมัติจัดจ้างบ ารุงรักษาและดูแลระบบไอทีสิส ปี 
2563 จ านวน 1 งาน

91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟคเกอร์ จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ
 91,485

บริษัท แฟคเกอร์ จ ากัด/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 91,485

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4500063120005 26/12/2562

598 ขออนุมัติค่าวัสุดคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 16,900.00 16,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120005 2/12/2019

599 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถอด ย้าย เคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 2 ชุด

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120004 2/12/2019

600 ขออนุมัติค่าวัสดุการเกษตร  2 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย พรมสอน นายอ านวย พรมสอน เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120007 2/12/2019

601 ขออนุมัติค่าวัสดุไฟฟ้า จ านวน 4 รายการ 18,880.00 18,880.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ์ คล่องแคล่ว นายพสิษฐ์ คล่องแคล่ว เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120006 2/12/2019

602 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโรงเรียน 5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์  เปล่งปล่ัง นายสุวิทย์  เปล่งปล่ัง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120087 11/12/2019

603 ขออนุมัติถ่ายเอกสารคู่มือครู จ านวน 50 เล่ม 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120101 11/12/2019

604 ขออนุมัติค่าวัสดุประปา 11 รายการ 9,850.00 9,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120103 12/12/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

605 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ 1,664.50 1,664.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120119 12/12/2019

606 ขออนุมัติค่าเอกสารแนะน าโรงเรียน 100 ชุด 16,250.00 16,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าเอ็ม เอส โฆษณา ร้าเอ็ม เอส โฆษณา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120102 12/12/2019

607 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120243 20/12/2019

608 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 48,600.00 48,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนที แก้วใส    นายปรียุทธ  ศักดิ 
  ร้าน cupid Present  บริษัท โรบิน
สัน จ ากัด บริษัท Top Super maket
 จ ากัด

นายนที แก้วใส    นายปรียุทธ  ศักดิ 
  ร้าน cupid Present  บริษัท โรบิน
สัน จ ากัด บริษัท Top Super maket
 จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120244 20/12/2019

609 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ    นางสาว
เกศินี  ขันแก้ว   นางสาวลัดดา กระแส

นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ    นางสาว
เกศินี  ขันแก้ว   นางสาวลัดดา กระแส

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120242 20/12/2019

610 ขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 14,338.00 14,338.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120235 20/12/2019

611 ขออนุมัติค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ 3,535.00 3,535.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม เอส โฆษณา ร้านเอ็ม เอส โฆษณา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120247 20/12/2019

612 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองเสียงและแสง โครงการ English 
Camp for LIP

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120175 17/12/2019

613 ขออนุมัติเช่ารถบัสปรับอากาศ โครงการ English 
Camp for LIP

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120203 18/12/2019

614 ขออนุมัติจ้างท าเอกสารประกอบกิจกรรม โครงการ 
English Camp for LIP

2,820.00 2,820.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120202 18/12/2019

615 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120008 2/12/2019

616 ขออนุมัติค่าชุดกีฬาหมากกระดาน 27 ชุด 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120003 2/12/2019

617 ขออนุมัตค่าชุดกีฬาฟุตซอล 24 ชุด 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพงษ์  เจรียงโรจน์ นายจีระพงษ์  เจรียงโรจน์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120001 2/12/2019

618 ขออนุมัติค่าชุดกีฬากอล์ฟ 22 ชุด 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรณิพา ภิญโย นางสาวพรณิพา ภิญโย เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120002 2/12/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

619 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร ส าหรับโครงการ
ท าบุญกลางแจ้ง วันท่ี 5 ธ.ค. 2562

7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120013 2/12/2019

620 ขออนุมัติซ้ือ ดอกไม้ ธูป เทียน ส าหรับโครงการท าบุญ
กลางแจ้ง วันท่ี 5 ธ.ค. 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต ถนอมใจ นายชวลิต ถนอมใจ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120015 2/12/2019

621 ขออนุมัติเช่ารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ นายราเชนทร์ ไวยศักด์ิ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120036 3/12/2019

622 ขออนุมัติค่าชุดกีฬาลีลาศ จ านวน 6 ชุด 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา  จันทร์ใหม่ นางสาวกัลยา  จันทร์ใหม่ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120048 4/12/2019

623 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120039 4/12/2019

624 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดกีฬา จ านวน 109 ชุด 65,400.00 65,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Rock sport club chonburi ร้าน Rock sport club chonburi เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120041 4/12/2019

625 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดกีฬา จ านวน 143 ชุด 85,800.00 85,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน TS sport ร้าน TS sport เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120040 4/12/2019

626 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดกีฬาเทนนิส จ านวน10 ชุด 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกชภูมิ   มีศรีเดช นายกชภูมิ   มีศรีเดช เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120042 4/12/2019

627 ขออนุมัติค่าจ้างท าโน๊ตเพลง โครงการเพ่ิมทักษะทาง
ดนตรีสากล

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นาย ปกรณ์ อุทัยรัมย์ นาย ปกรณ์ อุทัยรัมย์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120069 9/12/2019

628 ขออนุมัติค่าซ่อมเตาอบ 5,852.90 5,852.90 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็ม. เอ. ซี. ไอ. อิมพอร์ต แอนด์ 
เอ็กพอร์ต จ ากัด

บ. เอ็ม. เอ. ซี. ไอ. อิมพอร์ต แอนด์ 
เอ็กพอร์ต จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120070 9/12/2019

629 ขออนุมัติค่าสีน้ า โครงการฟุตบอล 7 คน ประเพณี 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120085 9/12/2019

630 ขออนุมัติค่าแฟ้มพร้อมไส้แฟ้ม โครงการเพ่ิมทักษะทาง
ดนตรีสากล

7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดินสอสี ขีดเขียน ร้าน ดินสอสี ขีดเขียน เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120068 9/12/2019

631 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมทักษะทางดนตรีสากล 20,448.00 20,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระมิวสิค จ ากัด บริษัท ธีระมิวสิค จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120067 9/12/2019

632 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในโครงการ Satit Music Festival 
2019

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์   เย็นสุดใจ                 
        นายวีระยุทธ์  จันทรวรรณะ    
                 ร้านบังเอิญ

นายภูรินทร์   เย็นสุดใจ                 
        นายวีระยุทธ์  จันทรวรรณะ    
                 ร้านบังเอิญ

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120080 9/12/2019

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

633 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม เอ4 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120082 9/12/2019

634 ขออนุมัติจ้างท าตุ๊กตามาสคอต 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยมาสคอต(2516) จ ากัด บ.ไทยมาสคอต(2516) จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120089 9/12/2019

635 ขออนุมัติซ้ือตาข่ายประตูฟุตบอล โครงการฟุตบอล 7 
คน ประเพณี

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระนัฎ   ภักดียุทธ์ นายวีระนัฎ   ภักดียุทธ์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120086 9/12/2019

636 ค่าป้ายโครงการฟุตบอล 7 คน ประเพณี 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120084 9/12/2019

637  ่ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120073 9/12/2019

638 ขออนุมัติค่าน้ าด่ืมและน้ าแข็งในโครงการเตรียมการและ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 44

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรัพย์ไพศาล ทองทวี นายทรัพย์ไพศาล ทองทวี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120097 11/12/2019

639 ขออนุมัติจ้างท ากราฟฟิกมาสคอตและโลโก้กีฬาสาธิต
สามัคคี คร้ังท่ี 45

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพนธ์ พุกสุข นายธนพนธ์ พุกสุข เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120090 11/12/2019

640 ขออนุมัติค่าจ้างท ามิวสิกเพลงประกอบการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 45

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิศักด์ิ อ่ิมสวาสด์ิ นายวุฒิศักด์ิ อ่ิมสวาสด์ิ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120093 11/12/2019

641 ขออนุมัติค่าเช่ารถรับส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันและส่ง
นักกีฬาไปฝึกซ้อม โครงการเตรียมการและแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 44

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถาวร พุ่มพวง 
 นางสาวทองใบ ทรัพย์มูล 

นายถาวร พุ่มพวง 
 นางสาวทองใบ ทรัพย์มูล 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120094 11/12/2019

642 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จ านวน 3 คัน 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูริตา ทราเวล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูริตา ทราเวล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120100 11/12/2019

643 ขออนุมัติค่าของเย่ียมนักกีฬาแต่ละประเภทในวันแข่งขัน
 โครงการเตรียมการและแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี
 44

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน์ ชมภูสลุง นางสาววิภารัตน์ ชมภูสลุง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120092 11/12/2019

644 ขออนุมัติจ้างท าเพลงประกอบการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี คร้ังท่ี 45

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติกร สิมะลี นายนิติกร สิมะลี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120095 11/12/2019

645 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์เชียร์ กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 44 
(รับธง)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์)
 จ ากัด

บ.ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์)
 จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120131 12/12/2019

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

646 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี
 44 (รับธง)

91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชิต สุรามา 
 นางสุชาดา ธรรมเสน 
 นางสาวสุมิตรา สิทธิกรณ์ 
 นายอ านาจ ชูตระกูล 

นายอภิชิต สุรามา 
 นางสุชาดา ธรรมเสน 
 นางสาวสุมิตรา สิทธิกรณ์ 
 นายอ านาจ ชูตระกูล 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120134 12/12/2019

647 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 กล่อง 3,460.00 3,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120106 12/12/2019

648 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึกส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
สาธิตแต่ละสถาบัน โครงการเตรียมการและแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 44

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ 
 บ. บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
 ร้าน โชคถาวร (แป้น) 

สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ 
 บ. บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
 ร้าน โชคถาวร (แป้น) 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120111 12/12/2019

649 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายการแสดง กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 
44 (ฝ่ายการแสดง)

93,400.00 93,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพสิษฐ์ ชาติพจน์ 
 นายสิทธิเดช วรรณมาศ 
 นางณัฐวรา เทียนเหตุ 
 นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ 
 นายธนศักด์ิ คลายทุกข์ 
 นางสาวจันทิมา พวงภู่ 
 rock sport club chonburi 
 นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ 

นางสาวพสิษฐ์ ชาติพจน์ 
 นายสิทธิเดช วรรณมาศ 
 นางณัฐวรา เทียนเหตุ 
 นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ 
 นายธนศักด์ิ คลายทุกข์ 
 นางสาวจันทิมา พวงภู่ 
 rock sport club chonburi 
 นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120135 12/12/2019

650 ขออนุมัติค่าเอกสาร โครงการเตรียมการและแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 44

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองม่ัน นางสมศรี ทองม่ัน เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120115 12/12/2019

651 ขออนุมัติค่าเช่าสนามแข่งขันกอล์ฟ โครงการเตรียมการ
และแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 44

99,968.00 99,968.00 เฉพาะเจาะจง CASCATA GOLF CLUB CASCATA GOLF CLUB เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120117 12/12/2019

652 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์เชียร์ กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 44 
(รับธง)

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ จันทรวรรณะ นายวีระยุทธ จันทรวรรณะ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120132 12/12/2019

653 ค่าของท่ีระลึก โครงการเตรียมการและแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 44

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120118 12/12/2019

654 ขออนุมัติจ้างฝ่ายการแสดง กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 44 
(ฝ่ายการแสดง)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพสิษฐ์ ชาติพจน์ นางสาวพสิษฐ์ ชาติพจน์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120136 12/12/2019

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

655 ขออนุมัติจัดซ้ือเส้ือกรรมการ, แจ็คเก็ตส าหรับผู้บริหาร
โครงการเตรียมการและแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 
44

60,077.00 60,077.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ากัด บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120105 12/12/2019

656 ขออนุมัติค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมการและ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 44

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120128 12/12/2019

657 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารและอาหารว่าง โครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ (ฝ่ายปฐมวัย) วันท่ี 17 ธ.ค. 
2562

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลวงศ์งาม 
 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 
 นางสมปอง ทองโท 
 บริษัท แพน ลอว์สัน จ ากัด 
 บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด 
 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 

นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลวงศ์งาม 
 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 
 นางสมปอง ทองโท 
 บริษัท แพน ลอว์สัน จ ากัด 
 บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด 
 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120124 12/12/2019

658 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมและแก้วพลาสติก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย์ สุวรรณพาชี นางพรทิพย์ สุวรรณพาชี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120166 12/12/2019

659 ขออนุมัติซ้ือยาและเวชภัณฑ์ โครงการเตรียมการและ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 44

50,183.00 50,183.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึกเภสัช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึกเภสัช เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120125 12/12/2019

660 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงานโครงการ
เตรียมการและแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 44

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120114 12/12/2019

661 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์สวัสดิการ โครงการ
เตรียมการและแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 44

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. สยามแม็คโคร จ ากัด บ. สยามแม็คโคร จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120126 12/12/2019

662 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์สวัสดิการ โครงการ
เตรียมการและแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 44

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. สยามแม็คโคร จ ากัด บ. สยามแม็คโคร จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120112 12/12/2019

663 ขออนุมัติซ้ือยาและเวชภัณฑ์ โครงการเตรียมการและ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 44

39,817.00 39,817.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขฟาร์มาซี 
 ร้านมงคลเภสัช 
 บ.สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
 บ. เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด 

แสนสุขฟาร์มาซี 
 ร้านมงคลเภสัช 
 บ.สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
 บ. เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120113 12/12/2019

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

664 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร โครงการเตรียมความ
พร้อมกีฬาสาธิตสามัคคี วันท่ี 16 - 20 ธ.ค. 62

27,250.00 27,250.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ 
 นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ 
 นางเสวย หอมฉุย 
 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด 

นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ 
 นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ 
 นางเสวย หอมฉุย 
 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120144 13/12/2019

665 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร โครงการเตรียมความ
พร้อมกีฬาสาธิตสามัคคีฯ คร้ังท่ี 44 (ฝ่ายการแสดง) 
วันท่ี 16 - 23 ธ.ค. 2562

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ ฐิรายุวัฒน์ 
 นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ 
 นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ 

นายวิโรจน์ ฐิรายุวัฒน์ 
 นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ 
 นายธ ารงค์ ศิลรัตน์ 

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120147 13/12/2019

666 ขออนุมัติจ้างท าป้ายเวทีโครงการวันเด็ก วันท่ี 10 
มกราคม 2563

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120161 16/12/2019

667 ขออนุมัติจัดซ้ือพรม และกรวยจราจร 22,235.00 22,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาท่า สปอร์ต จ ากัด บริษัท ทาท่า สปอร์ต จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120154 16/12/2019

668 ขออนุมัติค่าป้ายกิจกรรมการสังเกตุการณ์ปรากฎการณ์
สุริยุปราคา

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120116 16/12/2019

669 ขออนุมัติจัดท าตรายางหมึกในตัว จ านวน 11 อัน 1,410.00 1,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนกราฟฟิค ร้านบางแสนกราฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120152 16/12/2019

670 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการวันเด็ก วันท่ี 10 
มกราคม 2563

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120162 16/12/2019

671 ขออนุมัติจัดหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ โครงการสุดยอดนัก
อ่าน

1,360.00 1,360.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120176 17/12/2019

672 ขออนุมัติจัดท าป้ายสวัสดีปีใหม่ 2563 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120226 18/12/2019

673 ขออนุมัติค่าป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับ
ประถมศึกษา

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120201 18/12/2019

674 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120214 19/12/2019

675 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet จ านวน 3 
กล่อง

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120249 23/12/2019

676 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องปฐมวัยปีท่ี 1/2 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ พรพล นายวีรศักด์ิ พรพล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120016 2/12/2019

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

677 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดกีฬาฟุตบอลส าหรับเด็กในโครงการ
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถ
พิเศษ

2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชฐ ฉัตรรัตนวุฒิ นายวิเชฐ ฉัตรรัตนวุฒิ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120019 2/12/2019

678 ขออนุมัติจัดซ้ือล าโพงภายนอก/เคร่ืองขยายเสียง 59,500.00 59,500.00 เฉพาะเจาะจง มหาศาลอิเลคทรอนิคส์ มหาศาลอิเลคทรอนิคส์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120017 2/12/2019

679 ขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้า 1,660.00 1,660.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐรชา บุญมาพบ นางณัฐรชา บุญมาพบ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120018 2/12/2019

680 ขออนุมัติถ่ายเอกสารและเย็บเล่มโครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการงานวิจัยสู่ห้องเรียน (17ธ.ค.62)

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120058 6/12/2019

681 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
งานวิจัยสู่ห้องเรียน (17ธ.ค.62)

1,740.00 1,740.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120057 6/12/2019

682 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกปร้ิน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง มีคุณภาพ
 และราคาเหมาะสม

PR9000063120153 16/12/2019

683 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พาคณาจารย์
มาท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 9 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562

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

PR4300063120004 6/12/2019

684 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางพา
คณาจารย์ไปท าการสอน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

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

PR4300063120009 12/12/2019

685 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 2,996.75 2,996.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300063120019 17/12/2019

686 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานธุรการ 
จ านวน 1 คน ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31
 มีนาคม 2563)

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

PO4300063120002 17/12/2019

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

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

PO4300063120001 17/12/2019

688 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 178.50 178.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300063120017 17/12/2019

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

689 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พาคณาจารย์มาท า
การสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 
2563

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

PR4300063120023 26/12/2019

690 ขนมจีบไก่ จ านวน 320 ไม้ 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 
3,081.60 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 
3,081.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120010 2/12/2019

691 พาย,คุกก้ี จ านวน 100 ห่อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120008 2/12/2019

692 ไส้กรอก  4 รายการ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท)  / ราคาท่ีเสนอ 700.00 
บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท)  / ราคาท่ีเสนอ 700.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120001 2/12/2019

693 อิชิตัน จ านวน 30 ลัง 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
9,450.00 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
9,450.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120003 2/12/2019

694 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 27 
รายการ

15,311.15 15,311.15 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 15,311.15 [km

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 15,311.15 [km

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120004 2/12/2019

695 น้ าอัดลมและน้ าด่ืมน้ าทิพย์ จ านวน 6 รายการ 18,491.41 18,491.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  18,491.41 
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  18,491.41 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120005 2/12/2019

696 น้ าด่ืมเพียวไลฟ์ จ านวน 59 หีบ 2,950.06 2,950.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,950.06 บาท

บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,950.06 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120009 2/12/2019

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

697 ถุงผ้า จ านวน 2 รายการ 10,750.00 10,750.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 10,750.00 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 10,750.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120006 2/12/2019

698 คุ้กก้ี 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

PR7080063120007 2/12/2019

699 ไส้กรอก จ านวน 3 รายการ 3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 3,480.00
 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 3,480.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120011 4/12/2019

700 นิชชินคัพ จ านวน 2 รายการ 9,072.04 9,072.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
9,072.04 บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
9,072.04 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120012 9/12/2019

701 หลอดตรง BIO จ านวน 1 กล่อง 882.75 882.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีแอนด์บี สตรอว์ แพค จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 882.75 บาท

บริษัท บีแอนด์บี สตรอว์ แพค จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 882.75 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120013 9/12/2019

702 สินค้าท่ีระลึก จ านวน 6 รายการ 93,750.00 93,750.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาท่ี
เสนอ 93,750.00 บาท

นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาท่ี
เสนอ 93,750.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120015 12/12/2019

703 สินค้าท่ีระลึก(ทับกระดาษ) จ านวน 2 รายการ 69,600.00 69,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณกฤษณา เกียรติชูสกุล / ราคาท่ี
เสนอ 69,600.00 บาท

คุณกฤษณา เกียรติชูสกุล / ราคาท่ี
เสนอ 69,600.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120014 12/12/2019

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

704 ตุ๊กตา จ านวน 3 รายการ 48,321.20 48,321.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 48,321.20 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 48,321.20 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120016 13/12/2019

705 พาย,คุกก้ี จ านวน 100 ห่อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120018 16/12/2019

706 สินค้า(อิชิตัน,สปอนเซอร์,กาแฟเบอร์ด้ี,เนสกาแฟ) 
จ านวน 4 รายการ

9,330.00 9,330.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาท่ี
เสนอ 9,330.00 บาท

นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาท่ี
เสนอ 9,330.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120019 16/12/2019

707 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 27 
รายการ

20,300.48 20,300.48 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 20,300.48 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 20,300.48 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120020 16/12/2019

708 น้ าอัดลมและมินิเมดพัลพิส้ม จ านวน 2 รายการ 8,799.89 8,799.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  8,799.89 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  8,799.89 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120017 16/12/2019

709 ขนมจีบไก่และซาลาเปา จ านวน 4 รายการ 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 8,988.00 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 8,988.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120021 18/12/2019

710 สินค้า จ านวน 29 รายการ 78,917.50 78,917.50 เฉพาะเจาะจง ร้านบี แอนด์ บี อินดัสทรี / ราคาท่ี
เสนอ 1,696.00 บาท,ร้านกิจชัยส
เตช่ันเนอร่ี/ราคาท่ีเสนอ 1,016.50
บาท , ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / 
ราคาท่ีเสนอ  76,205.00 บาท

ร้านบี แอนด์ บี อินดัสทรี / ราคาท่ี
เสนอ 1,696.00 บาท,ร้านกิจชัยส
เตช่ันเนอร่ี/ราคาท่ีเสนอ 1,016.50
บาท , ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / 
ราคาท่ีเสนอ  76,205.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120023 19/12/2019

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

711 สินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 25 
รายการ

22,993.00 22,993.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 22,993.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 22,993.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120022 19/12/2019

712 สินค้าและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 3 รายการ 1,528.50 1,528.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส
 แอนด์ ซัพพลาย / ราคาท่ีเสนอ 
1,528.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส
 แอนด์ ซัพพลาย / ราคาท่ีเสนอ 
1,528.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120027 19/12/2019

713 เส้ือปักโลกใต้ทะเล จ านวน 2 รายการ 54,305.00 54,305.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาท่ี
เสนอ 54,305.00 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาท่ี
เสนอ 54,305.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120025 19/12/2019

714 แม่เหล็กติดตู้เย็นรูปปลา จ านวน 50 ช้ิน 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิโรตม์ สายบุญลี / ราคาท่ีเสนอ 
1,600.00 บาท

นายสิโรตม์ สายบุญลี / ราคาท่ีเสนอ 
1,600.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120024 19/12/2019

715 ไส้กรอก จ านวน 3 รายการ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 3,700.00
 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 3,700.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120026 19/12/2019

716 แสตมป์สะสม จ านวน 50 ช้ิน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิธาน เมืองศรีนุ่น / ราคาท่ีเสนอ
 3,500.00 บาท

นายวิธาน เมืองศรีนุ่น / ราคาท่ีเสนอ
 3,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120029 23/12/2019

717 คุ้กก้ี จ านวน 150 ห่อ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร / ราคา
ท่ีเสนอ 2,250.00 บาท

นางมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร / ราคา
ท่ีเสนอ 2,250.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120028 23/12/2019

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

718 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 29 
รายการ

25,240.77 25,240.77 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 25,240.77 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 25,240.77 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120031 23/12/2019

719 ซาลาเปา จ านวน 400 ลูก 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 2,568.00 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 2,568.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120030 23/12/2019

720 น้ าอัดลมและน้ าด่ืมน้ าทิพย์ จ านวน 3 รายการ 11,579.38 11,579.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  11,579.38 
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  11,579.38 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063120032 23/12/2019

721 ครุภัณฑ์ส านักงาน-ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์(ช้ันเก็บ
แฟ้ม) จ านวน 1 ตัว

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าหลัก
เฟอร์นิเจอร์/ ราคาท่ีเสนอ 3,500.00
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าหลัก
เฟอร์นิเจอร์/ ราคาท่ีเสนอ 3,500.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120008 3/12/2019

722 วัสดุไฟฟ้า วัสดุงานช่าง และวัสดุซ่อมบ ารุง  จ านวน 12 
รายการ

930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง ฟอร์เฮ้าส์ ค้าวัสดุ, ร้าน ส.สุวรรณโชติ
 ชะอ า/ ราคาท่ีเสนอ 930.00 บาท

ฟอร์เฮ้าส์ ค้าวัสดุ, ร้าน ส.สุวรรณโชติ
 ชะอ า/ ราคาท่ีเสนอ 930.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120003 3/12/2019

723 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จ านวน 4 รายการ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 4,420.00 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 4,420.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120004 3/12/2019

724 วัสดุไฟฟ้า(ป้ายไฟบอกทาง) จ านวน 1 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 8,000.00 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 8,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120006 3/12/2019

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

725 วัสดุการเกษตร จ านวน 11 รายการ(ใยกรอง, ถุงกรอง, 
สวิง, สแลนท์, เชือกไนลอน, เคเบ้ิลไทน์, แปรงลวด, ถุง
มือ, กรรไกร, คัตเตอร์, โซเน็กซ์ )

2,360.00 2,360.00 เฉพาะเจาะจง ฟอร์เฮ้าส์ ค้าวัสดุ , ท้ายตลาด
การเกษตร/ ราคาท่ีเสนอ 2,360.00 
บาท

ฟอร์เฮ้าส์ ค้าวัสดุ , ท้ายตลาด
การเกษตร/ ราคาท่ีเสนอ 2,360.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120001 3/12/2019

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

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทนา  ล้ิมงาม/ ราคาท่ีเสนอ 
2,500.00 บาท

นางจันทนา  ล้ิมงาม/ ราคาท่ีเสนอ 
2,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120007 3/12/2019

727 วัสดุการเกษตร(ยางกันกระแทก) จ านวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพนคร สีและเคร่ืองมือช่าง 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 3,338.40 บาท

บริษัท เทพนคร สีและเคร่ืองมือช่าง 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 3,338.40 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120005 3/12/2019

728 วัสดุเช้ือเพลิง จ านวน 4 รายการ 2,325.00 2,325.00 เฉพาะเจาะจง ธนาการออยล์  / ราคาท่ีเสนอ 
2,325.00 บาท

ธนาการออยล์  / ราคาท่ีเสนอ 
2,325.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120002 3/12/2019

729 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) 6/63 จ านวน 10 
เท่ียว

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ 33,000.00 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ 33,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120021 6/12/2019

730 ค่าจ้างติดต้ังชิลเล่อร์ จ านวน 1 เคร่ือง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 8,000.00
 บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 8,000.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120024 6/12/2019

731 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาท่ี
เสนอ 35,600.00 บาท

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาท่ี
เสนอ 35,600.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120022 6/12/2019

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

732 ของท่ีระลึก(อาหารทะเลแห้ง) จ านวน 1 รายการ 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น) / ราคาท่ีเสนอ 
620.00 บาท

ร้านโชคถาวร (แป้น) / ราคาท่ีเสนอ 
620.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120023 6/12/2019

733 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 3,900.00 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 3,900.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120025 6/12/2019

734 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองป๊ัมอากาศEBARA(รุ่น 50 ERBE) 
จ านวน 3 เคร่ือง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อควา คอนโทรล ซิสเต็ม จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 88,275.00 บาท

บริษัท อควา คอนโทรล ซิสเต็ม จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 88,275.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120028 9/12/2019

735 วัสดุการเกษตร และวัสดุงานบ้าน จ านวน 10 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน, บริษัท สยาม
แม๊คโคร จ ากัด (มหาชน)/ ราคาท่ี
เสนอ 2,804.00 บาท

ร้านจานชาม บางแสน, บริษัท สยาม
แม๊คโคร จ ากัด (มหาชน)/ ราคาท่ี
เสนอ 2,804.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120030 9/12/2019

736 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ  
1,080.00 บาท

บรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ  
1,080.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120026 9/12/2019

737 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า)  จ านวน 11 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เทียนเงิน  / ราคาท่ีเสนอ
 1,480.00 บาท

นายอ าพล  เทียนเงิน  / ราคาท่ีเสนอ
 1,480.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120027 9/12/2019

738 วัสดุงานบ้าน และวัสดุอ่ืนๆ จ านวน 12 รายการ 1,158.00 1,158.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรชา  พ่ึงแดง / ราคาท่ีเสนอ
 1,158.00 บาท

นางสาวนีรชา  พ่ึงแดง / ราคาท่ีเสนอ
 1,158.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120041 11/12/2019

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

739 วัสดุการเกษตร(กรดเกลือ) จ านวน 1 รายการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง โฮมพลัส / ราคาท่ีเสนอ 600.00 บาท โฮมพลัส / ราคาท่ีเสนอ 600.00 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120040 11/12/2019

740 ค่าจ้างตรวจเช็คระยะการใช้งานเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
ทุกๆ 5,000 กิโลเมตร (รถยนต์Vigo กม280-ชลบุรี)  
สวทล.5203002010005   จ านวน 1 งาน

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ /
 ราคาท่ีเสนอ 5,384.78 บาท

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ /
 ราคาท่ีเสนอ 5,384.78 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120044 11/12/2019

741 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 1 เดือนตุลาคม 2562 (เงิน
รับฝากเงินรายได้-คชจ.ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล)

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

PO7000063120001 11/12/2019

742 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ ชะอ า (สนง. ใหญ่) / 
ราคาท่ีเสนอ 420.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์ ชะอ า (สนง. ใหญ่) / 
ราคาท่ีเสนอ 420.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120043 11/12/2019

743 วัสดุส านักงาน (แผ่นโฟม) จ านวน 1 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง สมเกียรติการค้า/ ราคาท่ีเสนอ 
500.00 บาท

สมเกียรติการค้า/ ราคาท่ีเสนอ 
500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120039 11/12/2019

744 ค่าจ้างตรวจเช็ค และซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อม
ค่าบริการ(ขนาด 100KVA) สวทล.550600201000004
 จ านวน 1 งาน

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรธนัย  งามสม/ ราคาท่ีเสนอ 
6,500.00 บาท

นายวรรธนัย  งามสม/ ราคาท่ีเสนอ 
6,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120042 11/12/2019

745 วัสดุการเกษตร-วาล์วผีเส้ือ 3 น้ิว(ขนาด 80A) จ านวน 1
 รายการ

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาซาฮี ออมนิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 65,700.68 บาท

บริษัท อาซาฮี ออมนิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 65,700.68 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120045 11/12/2019

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

746 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 1 เดือนตุลาคม 
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-โลกใต้ทะเล)

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
34,200.00 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
34,200.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000063120002 12/12/2019

747 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) 7/63 จ านวน 10 
เท่ียว

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  33,000.00 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  33,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120056 13/12/2019

748 วัสดุคอมพิวเตอร์(การ์ดหน่วยความจ า) จ านวน 2 
รายการ

1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ  1,850.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ  1,850.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120060 13/12/2019

749 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก) จ านวน 4 รายการ 2,460.00 2,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 2,460.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 2,460.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120064 16/12/2019

750 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์(โต๊ะสแตนเลส) จ านวน 1 ตัว 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชะอ าเฟอร์นิเจอร์(สนง. ใหญ่)  / 
ราคาท่ีเสนอ 2,800.00 บาท

ร้านชะอ าเฟอร์นิเจอร์(สนง. ใหญ่)  / 
ราคาท่ีเสนอ 2,800.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120065 17/12/2019

751 ค่าจ้างขัดตู้ ท าชุดขาเหล็กต้ังตู้ ท าฝาครอบกล่อง
อะคริลิค และท้ออะคริลิค จ านวน 4 รายการ

72,300.00 72,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช. อะคริลิค / ราคาท่ีเสนอ 
72,300.00 บาท

ร้าน ช. อะคริลิค / ราคาท่ีเสนอ 
72,300.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120077 18/12/2019

752 ค่าจ้างเช่าเต็นท์(โครงการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคลากร) จ านวน 1 รายการ

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว / ราคาท่ีเสนอ 
1,600.00 บาท

นายสุเทพ  เท่งเจียว / ราคาท่ีเสนอ 
1,600.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120072 18/12/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

753 วัสดุการเกษตร และวัสดุไฟฟ้า จ านวน 9 รายการ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ, ร้านลัคก้ีการ์
เด้นท์, ร้านลุงจวน/ ราคาท่ีเสนอ 
10,251.00 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ, ร้านลัคก้ีการ์
เด้นท์, ร้านลุงจวน/ ราคาท่ีเสนอ 
10,251.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120076 18/12/2019

754 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ  435.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ  435.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120085 19/12/2019

755 วัสดุพิธีสงฆ์ จ านวน 7 รายการ 4,755.00 4,755.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ้อฟลอริสท์, ร้านธรรมรส ชลบุรี,
 บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 4,416.00 บาท

ร้านจ้อฟลอริสท์, ร้านธรรมรส ชลบุรี,
 บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 4,416.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120083 19/12/2019

756 ของรางวัล จ านวน 3 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจริงใจท่ีนอนปีนัง  / ราคาท่ีเสนอ
 3,140.00 บาท

ร้านจริงใจท่ีนอนปีนัง  / ราคาท่ีเสนอ
 3,140.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120084 19/12/2019

757 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก) จ านวน 8 รายการ 3,171.00 3,171.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 3,171.00 บาท

บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 3,171.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120086 19/12/2019

758 วัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Laserjet) จ านวน 3
 รายการ

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี บิสซิเนส 
อิงค์ / ราคาท่ีเสนอ 9,951.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี บิสซิเนส 
อิงค์ / ราคาท่ีเสนอ 9,951.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120087 19/12/2019

759 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 14 รายการ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
1,660.00 บาท

นายอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
1,660.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120090 20/12/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

760 ค่าจ้างท าตัวต่อภาพสัตว์ทะเล พร้อมกรอบพลาสวู๊ด
(ขนาดA3) จ านวน 1 รายการ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคาท่ี
เสนอ 3,500.00 บาท

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคาท่ี
เสนอ 3,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120092 20/12/2019

761 วัสดุการเกษตร (ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 7 รายการ  ''
นิทรรศการ Emporium & Emquartier Super Kids 
Save our Planet กรุงเทพฯ  ระหว่าวันท่ี 5-13 
มกราคม พ.ศ. 2563''

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง โอเช่ียน แอนด์ ซี อแควเร่ียม, นาง
จันทนา  ล้ิมงาม/ ราคาท่ีเสนอ 
18,700.00 บาท

โอเช่ียน แอนด์ ซี อแควเร่ียม, นาง
จันทนา  ล้ิมงาม/ ราคาท่ีเสนอ 
18,700.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120091 20/12/2019

762 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 10 เท่ียว 
8/63

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

PR7000063120089 20/12/2019

763 ของขวัญ ของรางวัล จ านวน 6 รายการ ''ส าหรับจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คร้ังท่ี35 ประจ าปีงบประมาณ 
2563''

5,680.00 5,680.00 เฉพาะเจาะจง ก่ิงถุงผ้าMyshop, บริษัท กิจชัยส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
5,677.36 บาท

ก่ิงถุงผ้าMyshop, บริษัท กิจชัยส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
5,677.36 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120102 24/12/2019

764 วัสดุเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 3,840.00
 บาท

ร้านรุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 3,840.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120100 24/12/2019

765 วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวทีการแสดง  จ านวน 13 รายการ 
''ส าหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คร้ังท่ี35 
ประจ าปีงบประมาณ2563'

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
บริษัท บีทูเอส จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
2,130.00 บาท

บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
บริษัท บีทูเอส จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
2,130.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120101 24/12/2019

766 น้ ามันเช้ือเพลิง(ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2563) 
จ านวน 1 รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศ์ทรายทอง / ราคาท่ีเสนอ 
400.00 บาท

หจก. วงศ์ทรายทอง / ราคาท่ีเสนอ 
400.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120104 25/12/2019

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

767 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง)  9/63 จ านวน 10 
เท่ียว

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ 33,000.00 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ 33,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120105 26/12/2019

768 วัสดุซ่อมบ ารุง(กาวมหาอุด) จ านวน 1 รายการ 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาท่ีเสนอ 
650.00 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาท่ีเสนอ 
650.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120110 26/12/2019

769 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง โอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเร่ียม / 
ราคาท่ีเสนอ 3,500.00 บาท

โอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเร่ียม / 
ราคาท่ีเสนอ 3,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120109 26/12/2019

770 ค่าจ้างเช่าเคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด ''ส าหรับกิจกรรมวัน
เด็กประจ าปี 2563 คร้ังท่ี 35''

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์  เย็นสุดใจ/ ราคาท่ีเสนอ
 6,000.00 บาท

นายภูรินทร์  เย็นสุดใจ/ ราคาท่ีเสนอ
 6,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120114 27/12/2019

771 ค่าจ้างเช่าเวที และเต็นท์ จ านวน 2 รายการ ''ส าหรับ
กิจกรรมวันเด็กประจ าปี 2563 คร้ังท่ี35''

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว/ ราคาท่ีเสนอ 
8,500.00 บาท

นายสุเทพ  เท่งเจียว/ ราคาท่ีเสนอ 
8,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120115 27/12/2019

772 ของขวัญของรางวัล จ านวน 18 รายการ ''ส าหรับจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คร้ังท่ี35 ประจ าปีงบประมาณ 
2563''

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ี
เสนอ 34,673.00 บาท

ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ี
เสนอ 34,673.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120119 27/12/2019

773 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา(อ้ิงค์เจ็ทไวนิล) จ านวน 3 งาน ''
ส าหรับการจัดกิจกรรมวันเด็ก คร้ังท่ี35 ประจ าปี
งบประมาณ 2563''

11,877.00 11,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
11,877.00 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
11,877.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120116 27/12/2019

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

774 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 15 รายการ ''ส าหรับการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คร้ังท่ี35 ประจ าปีงบประมาณ
2563''

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 
(มหาชน),บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย.
(กรุงเทพ) จ ากัด   ,บริษัท บีทูเอส 
จ ากัด(สาขา แหลมทองบางแสน) , 
บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 7,273 บาท

บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 
(มหาชน),บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย.
(กรุงเทพ) จ ากัด   ,บริษัท บีทูเอส 
จ ากัด(สาขา แหลมทองบางแสน) , 
บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 7,273 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120117 27/12/2019

775 โต๊ะเอนกประสงค์ จ านวน 1 รายการ ตัว ''ส าหรับการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คร้ังท่ี35 ประจ าปี
งบประมาณ2563''

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 17,925.00 บาท

บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 17,925.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063120124 27/12/2019

776 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(ของท่ีระลึก)

20,850.00 20,850.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์ สมนวล น.ส.ธิดารัตน์ สมนวล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120051 11/12/2019

777 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ป๊ัมน้ าท่ีอาคารชุดพักบุคลากร 5 ช้ัน (อาคาร A)

6,450.00 656,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110258 25/12/2019

778 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ 26,857.00      26,857.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120162 23/12/2019

779 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 17,490.00 17,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พิมพ์ ร้าน พิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120200 27/12/2019

780 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ตรวจเช็ค ล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120201 27/12/2019

781 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
เทควันโด

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชน์ สุทธิกุลการณ์ นายเดชน์ สุทธิกุลการณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120006 2/12/2019

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

782 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 9,900.03 9,900.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120011 2/12/2019

783 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,210.00 1,206.96 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120009 2/12/2019

784 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่ายาและ
เวชภัณฑ์

4,575.00 4,575.00 เฉพาะเจาะจง บ.วังยา Health Care จก. บ.วังยา Health Care จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120004 2/12/2019

785 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
กรีฑา

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Rock Sport Club Chonburi ร้าน Rock Sport Club Chonburi มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120008 2/12/2019

786 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา 
(กีฬาแฮนด์บอลชายและแฮนด์บอลหญิง)

37,200.00 37,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Rock Sport Club Chonburi ร้าน Rock Sport Club Chonburi มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120002 2/12/2019

787 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าถุง
นอน

7,200.00        3,930.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลักษณ์  ประภากิจ น.ส.เสาวลักษณ์  ประภากิจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120021 4/12/2019

788 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
เรือพาย กีฬาปันจักสีลัต กีฬาคาราเต้โด

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน up to you Idea & Sport 
Bangsaen

ร้าน up to you Idea & Sport 
Bangsaen

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120024 4/12/2019

789 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
ยูยิตสู

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน up to you Idea & Sport 
Bangsaen

ร้าน up to you Idea & Sport 
Bangsaen

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120025 4/12/2019

790 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ตาข่ายตะกร้อ)

1,916.00 1,916.00 เฉพาะเจาะจง นายสาโรจน์ อุดมพงษปรีชา นายสาโรจน์ อุดมพงษปรีชา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120022 4/12/2019

791 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120023 4/12/2019

หนา้ 79



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

792 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชดุกีฬา
เทเบิลเทนนิส

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูสเปซสปอร์ต ร้านยูสเปซสปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063110252 12/12/2019

793 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง up to you Idea&Sport Bangsaen up to you Idea&Sport Bangsaen มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120163 23/12/2019

794 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120018 2/12/2562

795 ซ้ือสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule ประจ าเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120006 2/12/2562

796 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์           4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120040 2/12/2562

797 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,560.00 7,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120020 2/12/2562

798 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120039 2/12/2562

799 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,280.00 9,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120022 2/12/2562

800 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเพิล อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท แอมเพิล อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120043 2/12/2562

801 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120030 2/12/2562

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

802 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120028 2/12/2562

803 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,660.40 29,660.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120025 2/12/2562

804 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120023 2/12/2562

805 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,130.00 33,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120031 2/12/2562

806 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120042 2/12/2562

807 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 57,347.72 57,347.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120041 2/12/2562

808 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 59,611.00 59,611.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120032 2/12/2562

809 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120024 2/12/2562

810 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 68,900.00 68,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120026 2/12/2562

811 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 69,300.00 69,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120029 2/12/2562

หนา้ 81



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

812 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 69,800.00 69,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120027 2/12/2562

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

PR8000063120037 2/12/2562

814 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 92,350.00 92,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120033 2/12/2562

815 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 98,010.00 98,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120034 2/12/2562

816 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 99,730.00 99,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120035 2/12/2562

817 ขออนุมัติค่าอาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม)

88,742.00 88,742.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120020 5/12/2562

818 ขออนุมัติซ้ือEntacapone 200 mg tab (comtan) 
จ านวน 30 กล่อง/ขวด

98,547.00 98,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110032 2/12/2562

819 ขออนุมัติซ้ือฉากก้ันห้องพาร์ติช่ันทึบ+กระจกขัดลาย 
จ านวน 1 แผง

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110203 2/12/2562

820 ขออนุมัติซ้ือตรายาง จ านวน 1 อัน 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120005 2/12/2562

821 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง  จ านวน 1 เคร่ือง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110139 2/12/2562

หนา้ 82



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

822 ขออนุมัติซ้ือเคาน์เตอร์ ขนาด 120x60-74x105 ซม. 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110207 2/12/2562

823 ขออนุมัติซ้ือเบาะรองเตียงตรวจผู้ป่วย สีน้ าตาล จ านวน
 8 อัน

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.พี.วู้ด โปรดักส์ จ ากัด บริษัท เอ็ม.พี.วู้ด โปรดักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120009 2/12/2562

824 ค่าบริการสลายน่ิว 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120024 6/12/2562

825 จ้างบริการซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองอัลตร้าซาวน์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120002 2/12/2562

826 ซ้ือ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จ านวน 765 
แกลลอน

99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120008 2/12/2562

827 ซ้ือ 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

PR8000063120007 2/12/2562

828 ซ้ือครุภัณฑ์ 2 รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120002 2/12/2562

829 ซ้ือยา Cholestyramine 4 gm (Resincolestiramina)
 จ านวน 20 กล่อง

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120010 2/12/2562

830 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120015 2/12/2562

831 ขออนุมัติซ้ือDegarelix 80 mg (Firmagon) 1syr/box 
(จ่ายท้ังกล่อง) จ านวน 5  กล่อง

26,915.85 26,915.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110522 4/12/2562

หนา้ 83



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

832 ซ่อมเคร่ืองน่ึงไอน้ า 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010008 7/1/2563

833 ขออนุมัติซ้ือVerapamil SR 240 mg tab (Isoptin SR)
 จ านวน 50 กล่อง

17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110520 4/12/2562

834 จ้างซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรให้
กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

44,220.00 44,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120010 4/12/2562

835 จ้างซ่อมเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ ย่ีห้อ MELAG รุ่น 
MELAQUICK12

8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120055 4/12/2562

836 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ ชุดเคร่ืองส ารองไฟ
 UPS ส าหรับเคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
และความดัน ย่ีห้อ CAREFUSION รุ่น VELA 
550804401000013จ านวน 1 ชุด

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110008 4/12/2562

837 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ ตู้อบเด็กแบบ
เคล่ือนย้าย ย่ีห้อ Medix รุ่น TR-200

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120012 4/12/2562

838 จ้างเปล่ียนหน้าจอ LCD ของเคร่ืองกระตุกหัวใจ 
5408012370001

20,670.00 20,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120013 4/12/2562

839 ซ้ือล้อเคร่ืองช่วยหายใจ มีระบบเบรก 4 น้ิว จ านวน 8 ชุด 3,252.80 3,252.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120059 4/12/2562

840 ซ้ือล้อเคร่ืองดมยาสลบ ขนาด 5 น้ิว จ านวน 4 ล้อ 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120011 4/12/2562

หนา้ 84



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

841 ซ้ือวัสดุงานช่าง 7 รายการ 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120080 4/12/2562

842 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ 44,191.00 44,191.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120077 4/12/2562

843 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 33,063.00 33,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120078 4/12/2562

844 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5 รายการ 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120074 4/12/2562

845 ซ้ือสายตรวจจับ Spo2 SenSor Ped จ านวน 1 สาย 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120050 4/12/2562

846 ซ้ือสายตรวจจับ Spo2 และ แบตเตอร่ี 4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120052 4/12/2562

847 ซ้ือสายต่อ Masimo RD rainbow set MD20-12 
จ านวน 1 ชุด ของเคร่ืองวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนใน
เลือด 550800401000021

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120060 4/12/2562

848 ซ้ือเคร่ืองให้สารละลายทางหลอดเลือดด า ย่ีห้อ Nihon 
Kohden จ านวน 1 ก้อน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120057 4/12/2562

849 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 8,249.40 8,249.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120072 4/12/2562

850 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120065 4/12/2562

หนา้ 85



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

851 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120069 4/12/2562

852 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120064 4/12/2562

853 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120066 4/12/2562

854 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120068 4/12/2562

855 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 84,583.50 84,583.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120070 4/12/2562

856 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120067 4/12/2562

857 ซ้ือแบตเตอร่ี 18V 3000mA  จ านวน 1 ก้อน 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120061 4/12/2562

858 ซ้ือแบตเตอร่ี 9.6V 3800mA for Nihon kohden 
จ านวน 1 ก้อน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120054 4/12/2562

859 ซ้ือแบตเตอร่ี เคร่ืองควบคุมการฉีดยา จ านวน 3 ก้อน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120058 4/12/2562

860 ขออนุมัติซ้ือNicardipine 10mg/10ml inj 
(Cardepine) จ านวน  30 กล่อง

76,398.00 76,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110516 4/12/2562

หนา้ 86



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

861 ซ้ือถ้วยตวง จ านวน 10 ใบ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120086 5/12/2562

862 ซ้ือเคร่ืองน่ึงขวดนม จ านวน 2 เคร่ือง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120085 5/12/2562

863 ซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 10 เคร่ือง 99,100.00 99,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120084 5/12/2562

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

PR8000063120083 5/12/2562

865 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 4 รายการ 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120119 6/12/2562

866 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 97,637.50 97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120091 6/12/2562

867 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ Cold 
Hot Pack  จ านวน 200 อัน

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120120 6/12/2562

868 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ I 
Invasive Pressure Tranducer จ านวน 40 ช้ิน

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120111 6/12/2562

869 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ ถุงมือ
ตรวจโรค #S จ านวน 20 กล่อง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120115 6/12/2562

870 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ ถุงมือ
ตรวจโรคศรีตรังโกล์ฟ เบอร์ S จ านวน 800 กล่อง

91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120121 6/12/2562

หนา้ 87



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

871 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ พรอนโต 
ดราย 5*10 ช้ิน จ านวน 5 แพค

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120106 6/12/2562

872 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120099 6/12/2562

873 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,619.00 12,619.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120098 6/12/2562

874 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,629.20 31,629.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120108 6/12/2562

875 ขออนุมัติซ้ือ Eletriptan 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

PR8000063110515 6/12/2562

876 ขออนุมัติซ้ือ Solifenacin succinate 5 mg tab 
(Vesicare)จ านวน 90 กล่อง

94,470.30 94,470.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110519 6/12/2562

877 ขออนุมัติซ้ือLevetiracetam 500 mg/5 ml inj 
(Keppra) จ านวน 10 กล่อง/vial

44,993.50 44,993.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110514 6/12/2562

878 ขออนุมัติซ้ือLoxoprofen 60 mg tablet (Japrolox) 
จ านวน 200 กล่อง

25,252.00 25,252.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110521 6/12/2562

879 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดแรงดันอัตโนมัติ 
จ านวน 1 เคร่ือง

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120103 6/12/2562

880 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 25,626.50 25,626.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110524 6/12/2562

หนา้ 88



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

881 ซ้ือกระดาษเช็ดมือแบบยาว 72,000.72 72,000.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120105 6/12/2562

882 ซ้ือถุงเก็บปัสสาวะ Urine Drinage bag จ านวน 25 ช้ิน 4,875.00 4,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120122 6/12/2562

883 ซ้ือผงหมึก LaserJet HP CE 278 A 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120107 6/12/2562

884 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 ชนิด 42,880.00 42,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120117 6/12/2562

885 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดิไวซ์ จ ากัด บริษัท ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดิไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120112 6/12/2562

886 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด 41,500.00 41,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญชูเฮาส์ ห้างหุ้นส่วนสามัญชูเฮาส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120114 6/12/2562

887 ซ้ือวัสดุส านักงาน  23 ชนิด 69,696.00 69,696.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120116 6/12/2562

888 ซ้ือออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 40,792.38 40,792.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120109 6/12/2562

889 ซ้ือเวชภัฑณ์ยา จ านวน 1 รายการ 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120092 6/12/2562

890 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120089 6/12/2562

หนา้ 89



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

891 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120093 6/12/2562

892 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 45,796.00 45,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120088 6/12/2562

893 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120090 6/12/2562

894 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ  ตัวกรอง
 B/V Electro มี Port ปลอดเช้ือ จ านวน 500 ช้ิน

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120110 6/12/2562

895 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120123 9/12/2562

896 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120125 9/12/2562

897 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120150 9/12/2562

898 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120141 9/12/2562

899 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,600.03 3,600.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะควาสตาร์ จ ากัด บริษัท อะควาสตาร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120135 9/12/2562

900 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,494.90 6,494.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120129 9/12/2562

หนา้ 90



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

901 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จ ากัด บริษัท วินเทค 24 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120142 9/12/2562

902 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120144 9/12/2562

903 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120148 9/12/2562

904 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120134 9/12/2562

905 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120133 9/12/2562

906 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120130 9/12/2562

907 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120147 9/12/2562

908 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 40,553.00 40,553.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120126 9/12/2562

909 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 46,800.00 46,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120137 9/12/2562

910 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 48,600.00 48,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120127 9/12/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

911 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120136 9/12/2562

912 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120128 9/12/2562

913 ขอซ้ือวัสดุโครงการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110558 9/12/2562

914 ขออนุมัติซ้ือProCAterol 5 mcg/1ml syr 60 ml 
(Meptin)จ านวน 200 ขวด

6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110525 9/12/2562

915 ขออนุมัติติดต้ังป้ายและสต๊ิกเกอร์ 98,696.80 98,696.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด บริษัท คีรีแสนดี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110388 9/12/2562

916 ซ้ือยา Albumin hyman 20% 50 ml (Albumin 20 
TRCS) จ านวน 96 vial

98,688.00 98,688.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 
สภากาชาดไทย

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120161 9/12/2562

917 ซ้ือยา Atenolol 50 mg (Prenolol) จ านวน 500 กล่อง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120156 9/12/2562

918 ซ้ือยา CAPD 12 (2.3% Low Cal) เขียว 2000 m 
จ านวน 20 ถุง

2,840.00 2,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120160 9/12/2562

919 ซ้ือยา Cefxime 100 mg/5 ml syr 30 ml (Cefspan)
 จ านวน 100 ขวด

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120140 9/12/2562

920 ซ้ือยา Fenofibrate 200 mg (Adfen-200) จ านวน 
4000 กล่อง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120146 9/12/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

921 ซ้ือยา Isosorbide 20 mg (Monolin) จ านวน 300 
กล่อง , Ursodeoxycholic acid 250 mg cap 
(URSolin) จ านวน 60 กล่อง

76,800.00 76,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120157 9/12/2562

922 ซ้ือยา Meropenam 1 gm inj (Monem) จ านวน 90 
กล่อง

93,465.00 93,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120158 9/12/2562

923 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) 
จ านวน 3000 ขวด

81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120143 9/12/2562

924 ซ้ือยา Naproxen 250 mg tab (Nasin) จ านวน 200 
กล่อง

43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120153 9/12/2562

925 ซ้ือยา ParaCETamol 500 mg tab (Sara) จ านวน 
100 กล่อง

31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120138 9/12/2562

926 ซ้ือยา Rivastigmine 9.5 mg/24 hr (Trivacin patch)
 จ านวน 20 BOX

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120154 9/12/2562

927 ซ้ือยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm) 
จ านวน 900 หลอด , Ketoconazole 2% w/w 
cream 5 gm (SporRaxyl) จ านวน 100 หลอด

92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120151 9/12/2562

928 ซ้ือยา loversol 350 mgl/ml 50 ml (Optiray) 
จ านวน 8 กล่อง , loversol 300 mgl/ml 50 ml 
(Optiray) จ านวน 8 กล่อง

92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120152 9/12/2562

929 ขออนุมัติซ้ือAdapalene/Benzoyl per. 0.1/2.5 
(Epiduo) จ านวน 10 หลอด,Collomak Solution 10
 mlจ านวน 20 ขวด

7,254.60 7,254.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110239 12/12/2562

930 ขออนุมัติซ้ือถุงใส่ช้อนส้อม พิมพ์ ขนาด 5x22 cm. 
พิมพ์สีเขียว จ านวน 200,000 ใบ

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110183 12/12/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

931 ซ้ือยา HEPArin 5000iu/ml inj 5 ml (Hepamax) 
จ านวน 30 กล่อง

86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120182 12/12/2562

932 ซ้ือยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml 
(Gensulin-N) จ านวน 100 กล่อง

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120183 12/12/2562

933 ซ้ือหน้ากากช่วยหายใจ จ านวน 1 อัน 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110187 12/12/2562

934 ซ้ือยา Epoetin alfa 10000 iu (Hemax) จ านวน 100 
syringe

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120184 12/12/2562

935 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 7,650.00 7,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120192 13/12/2562

936 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120189 13/12/2562

937 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 4 รายการ 39,547.20 39,547.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120194 13/12/2562

938 ขอซ้ือวัสัดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 7 รายการ 59,449.20 59,449.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120186 13/12/2562

939 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ  3 - Way
 Luer Lock , 50 อัน จ านวน 10 กล่อง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120190 13/12/2562

940 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ Liner 
3000cc Flex Advantage จ านวน 400 Pcs

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120193 13/12/2562

หนา้ 94



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

941 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ Redon 
Bottle 400 cc. จ านวน 200 ชุด

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120191 13/12/2562

942 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 5 รายการ 62,530.80 62,530.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120187 13/12/2562

943 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 20,415.60 20,415.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120203 16/12/2562

944 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 5 รายการ 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120201 16/12/2562

945 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120205 16/12/2562

946 ขออนุมัติซ้ือนาฬิกาแขวนขอบเงิน 15 น้ิว พิมพ์ภาพ 4 สี
 จ านวน 373 เรือน

99,777.50 99,777.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวพี พรีเม่ียม จ ากัด บริษัท ดับบลิวพี พรีเม่ียม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110419 16/12/2562

947 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 4 รายการ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120228 17/12/2562

948 จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 5 รายการ 16,190.00 16,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120028 17/12/2562

949 ซ้ือยา Mitomycin C 10 mg inj (Vesimycin 10) ฉร.น
 จ านวน 8 vial

5,680.00 5,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120229 17/12/2562

950 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 95,700.00 95,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120224 17/12/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

951 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120221 17/12/2562

952 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120223 17/12/2562

953 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120225 17/12/2562

954 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 76,650.00 76,650.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120219 17/12/2562

955 ซ้ือยา Augmentin *1.2 gm-l(amox/clav=1/0.2) 
(Cavumox) จ านวน 500 vial , Rifampicin 450 mg 
(Rifampicin) จ านวน 20 กล่อง

36,166.00 36,166.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120265 18/12/2562

956 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ าวน 1 รายการ 91,592.00 91,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120240 18/12/2562

957 ซ้ือยา BethaNEchol 10 mg (Ucholine) จ านวน 100
 กล่อง

69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120268 18/12/2562

958 ซ้ือยา Bismuth Subsalicylate 524 mg (Gastro 
bismol) จ านวน 20 กล่อง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120262 18/12/2562

959 ซ้ือยา Ciprofloxacin 500 mg tab (Poli Cifloxin) 
จ านวน 100 กล่อง

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120269 18/12/2562

960 ซ้ือยา Clindamycin 600 mg inj 4 ml (Clinott P) 
จ านวน 500 vial

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120276 18/12/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

961 ซ้ือยา Cyclosporine 25 mg (Equoral 25) จ านวน 
30 กล่อง , Cyclosporine 100 mg (Equoral 100) 
จ านวน 5 กล่อง

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120270 18/12/2562

962 ซ้ือยา Diazepam (บจ4) 2 mg จ านวน 5 ขวด , 
Diazepam (บจ4) 5 mg จ านวน 2 ขวด

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงงานมิลาโน หจก. โรงงานมิลาโน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120254 18/12/2562

963 ซ้ือยา Dopamine 250 mg/10 ml inj (Inopin 250) 
จ านวน 20 กล่อง

2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120273 18/12/2562

964 ซ้ือยา MetFORmin 500 mg tab (Glucolyte) จ านวน
 790 กล่อง

98,750.00 98,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอล ฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120255 18/12/2562

965 ซ้ือยา Mycophenolate mofetil 250 mg (Imucept)
 ฉร. จ านวน 50 กล่อง

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120251 18/12/2562

966 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 5 ml จ านวน 200 กล่อง 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120264 18/12/2562

967 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 100 ml (น้ าเกลือล้างแผล) 
จ านวน 1000 ขวด

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120274 18/12/2562

968 ซ้ือยา Oxybutynin 5 mg tab (Diutropan) จ านวน 
100 กล่อง

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120272 18/12/2562

969 ซ้ือยา Pentoxiphylline 400 mg tab (Cerator) 
จ านวน 100 กล่อง

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120253 18/12/2562

970 ซ้ือยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3%Pre) 
จ านวน 3000 ขวด

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120271 18/12/2562

หนา้ 97



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

971 ซ้ือยา Triamcinolone 0.1% 5 gm Cream (T.A.) 
จ านวน 1000 หลอด

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120277 18/12/2562

972 ซ้ือยา Vitamin D2 20000 iu cap 
(Calciferol,Ergocalciferol) จ านวน 50 กล่อง

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120278 18/12/2562

973 ซ้ือยา Warfarin 3 mg ฟ้า (Orfarin) จ านวน 50 กล่อง
 , Warfarin 5 mg ชมพู (Orfarin) จ านวน 50 กล่อง

36,647.50 36,647.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ ากัด บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120261 18/12/2562

974 ซ้ือยา vaccine 0.5 ml (Bio Td) จ านวน 200 box 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120275 18/12/2562

975 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน  1 รายการ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120248 18/12/2562

976 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 1,348.20 1,348.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120235 18/12/2562

977 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120234 18/12/2562

978 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120243 18/12/2562

979 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120232 18/12/2562

980 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 18,581.00 18,581.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120246 18/12/2562

หนา้ 98



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

981 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 35,695.20 35,695.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120236 18/12/2562

982 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 40,018.00 40,018.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120231 18/12/2562

983 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 49,755.00 49,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120238 18/12/2562

984 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120233 18/12/2562

985 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120245 18/12/2562

986 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 91,164.00 91,164.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120241 18/12/2562

987 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120244 18/12/2562

988 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120242 18/12/2562

989 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120247 18/12/2562

990 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 467,151.30 467,151.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120029 18/12/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

991 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 3 รายการ 94,475.65 94,475.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120249 18/12/2562

992 ซ้ือยา Azathioprine 50 mg (Imuprin) จ านวน 100 
กล่อง

54,500.00 54,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120267 18/12/2562

993 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120281 19/12/2562

994 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120282 19/12/2562

995 ซ้ือวัสดคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 ชนิด 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120283 19/12/2562

996 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120280 19/12/2562

997 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ าวน 2 รายการ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120299 20/12/2562

998 ซ่อมรถทะเบียน2870 4,870.00 4,870.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120315 20/12/2562

999 ขอซ้ือเคร่ืองอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120295 20/12/2562

1000 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 73,188.00 73,188.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110523 20/12/2562

หนา้ 100



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1001 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ 1 รายการ 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออร์คิด เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ออร์คิด เฮลธ์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120285 20/12/2562

1002 ซ้ือยา Vancomycin 500 mg inj (Vancogen) จ านวน
 125 vial , Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) 
จ านวน 250 กล่อง

88,943.75 88,943.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120289 20/12/2562

1003 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120307 20/12/2562

1004 ซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจความดันบวก แบบอัตโนมัติ พร้อม
เคร่ืองท าความช้ืน จ านวน 1 เคร่ือง

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120287 20/12/2562

1005 ซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจความดันบวก แบบอัตโนมัติ พร้อม
เคร่ืองท าความช้ืน จ านวน 1 เคร่ือง

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120286 20/12/2562

1006 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน  1 รายการ 4,429.80 4,429.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120319 20/12/2562

1007 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 4,579.60 4,579.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120309 20/12/2562

1008 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120311 20/12/2562

1009 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 68,587.00 68,587.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120317 20/12/2562

1010 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 81,534.00 81,534.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120312 20/12/2562

หนา้ 101



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1011 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 83,888.00 83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120294 20/12/2562

1012 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ         84,262.50 84,262.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120314 20/12/2562

1013 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 86,349.00 86,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120322 20/12/2562

1014 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120323 20/12/2562

1015 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 96,086.00 96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120320 20/12/2562

1016 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120313 20/12/2562

1017 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 69,336.00 69,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120292 20/12/2562

1018 ซ่อมรถทะเบียน กฉ 6483 2,920.00 2,920.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท์ นายปรีชา มุทิตานนท์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120318 20/12/2562

1019 ซ่อมรถทะเบียน นค 6733 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท์ นายปรีชา มุทิตานนท์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120321 20/12/2562

1020 ขอซ้ือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายการ  กระดาษ
บันทึกผลส าหรับเคร่ืองวัดความดัน  300 ม้วน

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัช อิน เทค จ ากัด บริษัท ทัช อิน เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120303 20/12/2562

หนา้ 102



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1021 ซ้ือยา Betamethasone cream 0.1% 5 gm 
(Betameth) จ านวน 300 หลอด , Triamcinolone 
0.1% 450 gm Cream จ านวน 10 กระปุก

4,668.00 4,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120340 23/12/2562

1022 ซ้ือยา Doxycycline 100 mg (Doxycom) จ านวน 30
 กล่อง

7,860.00 7,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120343 23/12/2562

1023 ซ้ือยา Hydrocortisone 100 mg inj 
(HYDROCORTISON) จ านวน 20 กล่อง

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120333 23/12/2562

1024 ซ้ือยา MTV Drop (Vit A 2000 iu/ml) (Munti Vim) 
จ านวน 60 ขวด

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120338 23/12/2562

1025 ซ้ือยา Norepinephrine 4mg/4 ml 
(NEPI,Levophed) จ านวน 300 amp

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120336 23/12/2562

1026 ซ้ือยา ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera) จ านวน 100 
กล่อง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120342 23/12/2562

1027 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 1,026.96 1,026.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120327 23/12/2562

1028 ซ้ือยา Simethicone 80 mg tab (Dioxye) Mint 
จ านวน 50 กล่อง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120335 23/12/2562

1029 ซ้ือยา Topiramate 50 mg tab (Pradox) จ านวน 50 
กล่อง

32,700.00 32,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120339 23/12/2562

1030 ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการฯ 7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120330 23/12/2562

หนา้ 103



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1031 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120325 23/12/2562

1032 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 97,637.50 97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120326 23/12/2562

1033 ซ้ือยา Ondansetron 4 mg/2 ml inj (Onsia) จ านวน
 100 กล่อง

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120341 23/12/2562

1034 ขออนุมัติซ้ือ Obimin AZ tab (Prenatal-Postnatal 
Multivitamin and Minerals) จ านวน 500 ขวด

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063100586 24/12/2562

1035 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มกราคม 2563

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120043 25/12/2562

1036 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มกราคม 2563

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120042 25/12/2562

1037 ซ้ือยา INSulin Insugen 10 ml (RI30/NPH70u/ml) 
จ านวน 200 vial

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120347 24/12/2562

1038 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120351 24/12/2562

1039 ซ้ือหูฟังแพทย์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120349 24/12/2562

1040 ซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 1 เคร่ือง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120362 24/12/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1041 ซ้ือยา Sulfasalazine 500 mg tab (Salazine) จ านวน
 300 กล่อง

81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120348 24/12/2562

1042 ซ้ือยา Ciprofloxacin 200 mg inj 100 ml (Cifloxin) 
จ านวน 500 vial , Folivit 5 mg (Folic acid) tab 
จ านวน 100 กล่อง , Furosemide 500 mg tab 
(Furetic) จ านวน 30 กล่อง

96,728.00 96,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120383 25/12/2562

1043 ซ้ือยา Clonidine HCI 0.15 mg (Hypodine) จ านวน 
10 กล่อง

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120373 25/12/2562

1044 ซ้ือยา Ketorolac 30 mg/1 ml inj (Ketolac) จ านวน
 20 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม 
จ ากัด

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120368 25/12/2562

1045 ซ้ือยา Liquid nutrition 2.0 kcal/ml 237 ml 
(Nepro) จ านวน 48 กล่อง

4,468.32 4,468.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120370 25/12/2562

1046 ซ้ือยา MTV tab (Multivitamin) จ านวน 20 กล่อง 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120377 25/12/2562

1047 ซ้ือยา 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

PR8000063120379 25/12/2562

1048 เช็คระยะรถทะเบียน งข6111 4,575.86 4,575.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120374 25/12/2562

1049 ซ้ือยา Spironolactone 100 mg tab (Hyles100) 
จ านวน 20 กล่อง

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120385 25/12/2562

หนา้ 105



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1050 ซ้ือยา Symbicort Rabihaler 160+4.5/D 120 dose 
จ านวน 20 กล่อง

11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120378 25/12/2562

1051 ซ้ือยา Tears1 Lac Oph 10 ml (HPMC 0.15% Pre) 
จ านวน 50 โหล

8,406.00 8,406.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120375 25/12/2562

1052 ซ้ือยา Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จ านวน
 100 กล่อง

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120372 25/12/2562

1053 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120405 26/12/2562

1054 ซ่อมระบบแอร์รถทะเบียน ขษ9681 6,520.00 6,520.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท์ นายปรีชา มุทิตานนท์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120408 26/12/2562

1055 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120404 26/12/2562

1056 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120403 26/12/2562

1057 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,736.20 31,736.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120402 26/12/2562

1058 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 65,200.00 65,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120401 26/12/2562

1059 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120396 26/12/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1060 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120397 26/12/2562

1061 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 81,741.00 81,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120395 26/12/2562

1062 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120399 26/12/2562

1063 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจ าเดือน
มกราคม 2563

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120046 27/12/2562

1064 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ 1 ชนิด 7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120412 26/12/2562

1065 ซ้ือยา M.Tussis (Brown mixt.) 180 ml จ านวน 1000
 ขวด , Iodine GPO 150 mcg (ยาเม็ดไอโอดีน) 
จ านวน 50 ขวด

18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120388 26/12/2562

1066 ซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์งานช่าง 6,371.85 6,371.85 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120409 26/12/2562

1067 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120413 26/12/2562

1068 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120411 26/12/2562

1069 ซ้ือแปรงล้างเคร่ืองมือ 6 รายการ 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด บริษัท อีทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120410 26/12/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1070 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120400 26/12/2562

1071 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120048 27/12/2562

1072 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120047 27/12/2562

1073 ซ้ือเส้ือกาวน์ 2 รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063110458 27/12/2562

1074 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ 
Sleep Test แบบ PSG ประจ าเดือนมกราคม 2563

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120050 27/12/2562

1075 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยติดเช้ือและ
ขยะอันตราย ประจ าเดือนมกราคมพ.ศ. 2563

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063120049 27/12/2562

1076 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด PR1300063120005 2/12/2019
1077 ซ้ือเคเบ้ิลไทร์และรางPVC 670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า สืบราคาจากท้องตลาด PR1300063120010 3/12/2019
1078 วัสดุเช้ือเพลิงวีพาเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายแก้ว หจก.วงศ์ทรายแก้ว สืบราคาจากท้องตลาด PR1300063120008 3/12/2019
1079 ซ้ือผ้าสักหลาดจ านวน 4 เมตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.พานิช ร้าน ว.พานิช สืบราคาจากท้องตลาด PR1300063120030 9/12/2019
1080 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถเก๋งเชฟทะเบียนกว 2425

 ชลบุรี
1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ สืบราคาจากท้องตลาด PR1300063120022 9/12/2019

1081 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ สืบราคาจากท้องตลาด PR1300063120027 9/12/2019
1082 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด PR1300063120032 12/12/2019

1083 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดวงใจ สุขเจริญ นางดวงใจ สุขเจริญ สืบราคาจากท้องตลาด PR1300063120041 13/12/2019

1084 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ สืบราคาจากท้องตลาด PR1300063120044 16/12/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1085 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ สืบราคาจากท้องตลาด PR1300063120045 16/12/2019

1086 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ สืบราคาจากท้องตลาด PR1300063120048 17/12/2019

1087 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด PR1300063120046 17/12/2019

1088 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารA4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

สืบราคาจากท้องตลาด PR1300063120047 17/12/2019

1089 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองและน้ ามันเกียร์น้ ามันเฟ่ืองท้าย
รถตู้ทะเบียน นค 7341 ชบ.

11,416.90 11,416.90 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ สืบราคาจากท้องตลาด PR1300063120069 24/12/2019

1090 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 4 กล่อง 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการ

PR0500063120017 2/12/2562

1091 ขอเติมน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์คณะฯ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีการบริการท่ีดี PR0500063120018 2/12/2562
1092 จ้างท าป้ายสอดกระดาษอะคริลิคใส 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ มีสินค้าท่ีตรงตามความต้องการ PO0500063120001 9/12/2562
1093 จ้างปร้ินต์เอกสาร 1,344.00 1,344.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านไอเดีย ร้านบ้านไอเดีย มีการบริการท่ีดี PR0500063120028 6/12/2562
1094 จ้างท าตรายาง จ านวน 25 อัน 1,810.00 1,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีความเช่ียวชาญและช านาญใน

การท าตรายาง
PR0500063120027 6/12/2562

1095 ค่าของท่ีระลึกโครงการศึกษาดูงาน(เบญจรงค์โถช้ัน ๔ 
น้ิว ลายลูกข้ัน)

1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีสินค้าท่ีตรงตามความต้องการ PR0500063120036 11/12/2562

1096 ขอซ้ือของท่ีระลึก(กระเช้าผลไม้) 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรดี  มะหะหมัด นางสาววรรดี  มะหะหมัด มีผลไม้ท่ีมีคุณภาพ PR0500063120035 11/12/2562

1097 ขอซ้ือมู่ล่ีใบอลูมิเนียมแนวนอน 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด มีสินค้าท่ีตรงตามความต้องการ PR0500063120046 16/12/2562

1098 ค่าจ้างติดต้ังเดินสัญญาณ UTP CAT 6 และจุดเช่ือมต่อ
ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ และจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ

14,100.00 14,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี และมีสินค้าตรง
ตามความต้องการ

PO0500063120002 18/12/2562

1099 ขอซ่อมเคร่ือง LCD Projector รุ่น VPL-DX140 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ มีการบริการท่ีดี PR0500063120047 16/12/2562
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562
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มหำวิทยำลัยบูรพำ

1100 ภาควิชาสังคมวิทยาขอซ้ือเก้าอ้ีส านักงานบุหนัง PVC 
จ านวน 1 ตัว และภาควิชาภาษาตะวันออก ขอซ้ือเก้าอ้ี
ส านักงานบุผ้าฝ้าย จ านวน 3 ตัว และเก้าอ้ีส านักงานไม่
มีเท้าแขนบุหนัง PVC ฟอร์เต้ จ านวน 8 ตัว

28,700.00 28,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

มีสินค้าท่ีตรงตามความต้องการ PO0500063120003 19/12/2562

1101 ส านักงานคณบดีขอซ้ือตู้เก็บเอกสารและเก้าอ้ีส านักงาน 36,800.00 36,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

มีสินค้าท่ีตรงตามความต้องการ PO0500063120004 19/12/2562

1102 ขอซ้ือเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ จ ากัด

บริษัท สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ จ ากัด

มีสินค้าท่ีตรงตามความต้องการ PO0500063120006 23/12/2562

1103 ขอซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ี 27,680.00 27,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

มีสินค้าท่ีตรงตามความต้องการ PO0500063120005 23/12/2562

1104 ขอซ้ือเทปกาว 2 หน้า 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีสินค้าท่ีมีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการ

PR0500063120064 19/12/2562

1105 ขอจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี มีการบริการท่ีดี และมีความ
ช านาญในเส้นทาง

PO0500063120010 24/12/2562

1106 ขอซ้ือกรอบจอระบบสัมผัส ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส าหรับโทรทัศน์ และขาต้ังโทรทัศน์แบบ
แอลอีดี (LED)

31,780.00 31,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PO0500063120011 24/12/2562

1107 ขอซ่อมเคร่ือง LCD Projector 2 เคร่ือง 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ มีการบริการท่ีดี PO0500063120008 24/12/2562

1108 ขอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 61,418.00 61,418.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500063120007 24/12/2562

1109 ขอเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี มีการบริการท่ีดี และมีความ
ช านาญในเส้นทาง

PO0500063120009 24/12/2562

1110 ตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๒ ตู้ 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการ

PR0500063120062 19/12/2562

1111 โต๊ะประชุม จ านวน ๑ ตัว 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการ

PR0500063120063 19/12/2562

1112 จัดซ้ือชุด Transfer Unit Xerox CM๓๐๕ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวินเทค พร้ิน ร้านวินเทค พร้ิน มีสินค้าท่ีตรงตามความต้องการ PR0500063120078 20/12/2562
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ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1113 จ้างท าป้ายนิทรรศการพร้อมขาต้ัง 4,480.00 4,480.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ มีการบริการท่ีดี PR0500063120069 19/12/2562

1114 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 8,350.00 8,350.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คุณาวงศ์เดช นายธนิต คุณาวงศ์เดช ตรงตามความต้องการ PR2500063110118 2/12/2019

1115 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP920xL 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500063110124 2/12/2019

1116 ค่าถ่ายเอกสารสี - ขาวด า 57,177.30 57,177.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500063120027 6/12/2019

1117 ค่าใช้จ่ายนักแสดงเสริมการประกวดดาวเดือนเข็ม
สัมพันธ์ ส าหรับโครงการ ''เข้าร่วมงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ 
คร้ังท่ี ๓๑''

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลด้ีเดรส บริการเช่าชุดเดรส ร้านเลด้ีเดรส บริการเช่าชุดเดรส ตรงตามความต้องการ PR2500063120024 6/12/2019

1118 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับรับ-ส่ง เอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ปตท.ธิดามหานคร ปตท.ธิดามหานคร ตรงตามความต้องการ PR2500063120022 6/12/2019

1119 ค่ายาและเวชภัณฑ์ ส าหรับโครงการ ''เข้าร่วมงานกีฬา
เข็มสัมพันธ์ คร้ังท่ี ๓๑''

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บรืษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด บรืษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500063120025 6/12/2019

1120 ค่าใช้จ่ายการประกวดดาวเดือนเข็มสัมพันธ์ ส าหรับ
โครงการ ''เข้าร่วมงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ คร้ังท่ี ๓๑''

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมนาง ร้านจอมนาง ตรงตามความต้องการ PR2500063120023 6/12/2019

1121 ขออนุมัติค่าแต่งหน้า/ท าผม ส าหรับโครงการเข้าร่วม ''
ประกวดดาว-เดือน BUU Ambassador 2019''

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บรืษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด บรืษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500063120028 9/12/2019

1122 จ้างท าแก้วใสพร้อมสกรีนโลโก้คณะแพทย์ จ านวน 720 
ใบ

23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวพี พรีเม่ียม จ ากัด บริษัท ดับบลิวพี พรีเม่ียม จ ากัด ตรงตามความต้องการ PO2500063120001 11/12/2019

1123 ซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 700 แพค 33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดร้ิงค์ ซัพพลายเออร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ไอดร้ิงค์ ซัพพลายเออร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500063120002 12/12/2019

1124 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ โครงการประเมินความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย ตรงตามความต้องการ PR2500063120036 12/12/2019

1125 ค่าบริการป้องกันก าจัด ปลวก หนู ภายในอาคารหอพัก
นิสิตแพทย์ชาย - หญิง

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500063120005 13/12/2019

1126 ค่าบริการป้องกันจ ากัด ปลวก หนู ภายในอาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา

93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500063120004 13/12/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1127 ค่าเอกสารและส่ือส่ิงพิมพ์ ส าหรับจัดโครงการ ''เปิด
บ้านแพทย์บูรพา คร้ังท่ี ๘ ประจ าปี ๒๕๖๒''

10,757.00 10,757.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสดใสก๊อบป้ี ร้านสดใสก๊อบป้ี ตรงตามความต้องการ PR2500063120049 17/12/2019

1128 ค่าของท่ีระลึก ส าหรับจัดโครงการ ''เปิดบ้านแพทย์
บูรพา คร้ังท่ี ๘ ประจ าปี ๒๕๖๒''

2,857.00 2,857.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500063120050 17/12/2019

1129 ค่ายาและเวชภัณฑ์ส าหรับจัดโครงการ ''เปิดบ้านแพทย์
บูรพา คร้ังท่ี ๘ ประจ าปี ๒๕๖๒''

13,729.00 13,729.00 เฉพาะเจาะจง บรืษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด บรืษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500063120048 17/12/2019

1130 ขอเบิกค่าโทรศัพท์ทีโอที เดือน ต.ค.62 544.84 544.84 คัดเลือก บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ตรงตามความต้องการ PR2500063120070 24/12/2019

1131 จัดซ้ือชุดท าบุญ จ านวน 9 ชุด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ตรงตามความต้องการ PR2500063120073 24/12/2019

1132 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถบัส ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 2,622.25 2,622.25 เฉพาะเจาะจง อู่ปรีชา อู่ปรีชา ตรงตามความต้องการ PR2500063120074 25/12/2019

1133 จ้างจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ส าหรับงานประชุม 4
 สถาบัน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ตรงตามความต้องการ PR2500063120083 27/12/2019

1134 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการประชุมเครือข่าย 4 
สถาบัน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500063120084 27/12/2019

1135 จัดซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย 6,780.00 6,780.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ ตรงตามความต้องการ PR2500063120086 27/12/2019

1136 จัดซ้ือ Mouse Optical Logitech 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง ตรงตามความต้องการ PR2500063120087 27/12/2019
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