
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้า
ผลไม้

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญานิน แสงจันทร์ นางสาวพิชญานิน แสงจันทร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010006 3/1/2020

2 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 4,660.00 4,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010135 20/1/2020

3 ขออนุมัติจัดซ้ือยาดม 100 ช้ิน 1,552.00 1,552.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปรฟาสซิโน จ ากัด สาขาม.บูรพา บ.โปรฟาสซิโน จ ากัด สาขาม.บูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010009 6/1/2020

4 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 1 งาน 20,060.00 20,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010019 7/1/2020

5 ขออนุมัติเบิกเงินโครงการอบรมการท าส่ือ social 
Media วันท่ี 14 ธ.ค. 2562 (ชมรม Buu News) อ.
ประจักษ์ จิตเงินมะดัน

6,730.00 6,730.00 คัดเลือก นายประจักษ์  จิตเงินมะดัน นายประจักษ์  จิตเงินมะดัน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0202063010009 8/1/2020

6 ขออนุมัติจัดจ้างก าจัดปลวก และแมลง จ านวน 3 เดือน 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010098 14/1/2020

7 ขออนุมัติจัดซ้ือเส้ือพร้อมสกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ านวน 100 ตัว

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. กีล่า สปอร์ต จ ากัด บ. กีล่า สปอร์ต จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010120 17/1/2020

8 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้าย Backdrop และจัดพิมพ์
โปสเตอร์ จ านวน 2 งาน

1,005.00 1,005.00 เฉพาะเจาะจง SP Print /ร้าน พี.พี.ไซน์เมกเกอร์ 
โดยนายคุณากร ชนะพลชัย

SP Print /ร้าน พี.พี.ไซน์เมกเกอร์ 
โดยนายคุณากร ชนะพลชัย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010138 20/1/2020

9 ขออนุมัติจัดเช่าเคร่ืองเสียง (ใช้ในงานพ้ืนท่ีเปิด) จ านวน
 1 งาน

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนอิเล็คทรอนิคส์ บางแสนอิเล็คทรอนิคส์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010139 20/1/2020

10 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท างานศิลปะ จ านวน 1 งาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010176 23/1/2020

11 ขออนุมัติจัดซ้ือ ของท่ีระลึก 5 สถาบัน 5 ช้ิน จ านวน 1 
งาน

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ประติมากรรมจากแก้ว"เป่าแก้ว" ประติมากรรมจากแก้ว"เป่าแก้ว" เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010205 27/1/2020

12 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 
3*1.5 เมตร จ านวน 1 ป้าย

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจ๋า บางแสน กราฟฟิคแอนด์
 ดีไซน์

ร้านป้ายจ๋า บางแสน กราฟฟิคแอนด์
 ดีไซน์

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010204 27/1/2020

13 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และเอกสาร ส่ือประกอบ
โครงการ จ านวน 1 งาน

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง Up to you idea&sport bangsaen
 /บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

Up to you idea&sport bangsaen
 /บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010203 27/1/2020

14 ขออนุมัติจัดซ้ือแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย 
จ านวน 2 รายการ

2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์ปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010213 28/1/2020

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

หนา้ 1



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

15 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมประตูบานสวิง เปล่ียนโช๊คประตู
กระจกอลูมิเนียมบานสวิงคู่ 1 ชุด พร้อมปรับซ่อมบาน
ใหม่ จ านวน 1 งาน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เทิดศักด์ิ  รัศมี เทิดศักด์ิ  รัศมี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010232 29/1/2020

16 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการสูบส่ิงปฏิกูล อาคารศูนย์
กิจกรรมนิสิต 1 งาน

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง โกเมท บริการ โดยนายโกเมท บุญ
รักษา

โกเมท บริการ โดยนายโกเมท บุญ
รักษา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010230 29/1/2020

17 ขออนุมัติเบิกค่าของระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงท าหน้าท่ี
เป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ม.
บูรพา จ านวน 9 ท่าน

2,610.00 2,610.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010070 10/1/2020

18 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 2,531.00 2,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010068 10/1/2020

19 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งและออกแบบคูหานิทรรศการ
ในการประชุมวิชาการ เร่ือง การบูรณาการการจัด
การศึกษาเพ่ือการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ระหว่าง
วันท่ี 30-31 มกราคม พ.ศ. 2563

24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010154 21/1/2020

20 ขออนุมัติจ้างออกแบบและจัดท าเล่มรายงาน เพ่ือแจก
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โครงการเข้าร่วมเสนอผลการ
ด าเนินงานและจัดบูธนิทรรศการในการประชุมสัมมนา
วิชาการ เร่ือง การบูรณาการการจัดการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ระหว่างวันท่ี 30-31 
มกราคม 2563

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010156 21/1/2020

21 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โครงการเข้าร่วมน าเสนอผลการด าเนินงาน
และจัดบูธนิทรรศการในการประชุมสัมมนาวิชาการ 
เร่ือง การบูรณาการการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
นักศึกษาแบบองค์รวม ระหว่างวันท่ี 30-31 มกราคม 
พ.ศ. 2563

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010155 21/1/2020

22 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม
และเข้าปกเอกสาร

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010137 20/1/2020

23 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
(อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ)

93,960.00 93,960.00 เฉพาะเจาะจง นายคอง  ฉัตรธง นายคอง  ฉัตรธง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0206063010001 2/1/2020

หนา้ 2



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

24 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมห้องพักอาคารชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ อูนา
กูล 1)

29,339.83 29,339.83 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010003 2/1/2020

25 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมท่อน้ าและซ่อมฝ้าเพดาน

46,362.62 46,362.62 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010018 7/1/2020

26 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
จ านวน 10 ชนิด

3,849.86 3,849.86 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010040 8/1/2020

27 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,625.33 1,625.33 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010042 9/1/2020

28 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 10,880.83 10,880.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010043 9/1/2020

29 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010048 9/1/2020

30 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010117 16/1/2020

31 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010136 20/1/2020

32 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 2,189.22 2,189.22 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010184 23/1/2020

33 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ ท่ี
อาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ 1-2)

10,879.76 10,879.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010181 23/1/2020

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

34 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
อาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ)

663.40 663.40 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010182 23/1/2020

35 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าบริการก าจัดปลวกท่ีอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
(อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ 1-2)

41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0206063010004 29/1/2020

36 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 957.65 957.65 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010229 29/1/2020

37 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือของท่ีระลึก 1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอภิญญา ร้านอภิญญา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010011 6/1/2020

38 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 15,194.00      15,194.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010010 6/1/2020

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

PR0206063010012 6/1/2020

40 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206063010013 6/1/2020

41 ขออนุมัติซ่อมแซมรถตู้ หมายเลข ขก-2343 ชลบุรี 
จ านวน 6 รายการ

4,475.28 4,475.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206063120116 8/1/2020

42 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถกะบะ หมายเลข
ทะเบียน ขล-687 ชลบุรี

2,627.39 2,627.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206063010063 9/1/2020

43 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 21,874.01 21,874.01 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063010058 9/1/2020
44 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 

นค-2708 ชลบุรี
4,893.65 4,893.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206063010047 9/1/2020

45 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 1กร-1480 ชลบุรี

635.92 635.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด ราคา PR0206063010064 9/1/2020

46 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากีอกบอลสนามด้ามแดง จ านวน 2 ตัว 385.20 385.20 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063010094 13/1/2020

47 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 52.43 52.43 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063010093 13/1/2020
48 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซ่อมรถตู้ ทะเบียน นค-5808 

ชลบุรี จ านวน 14 รายการ
15,943.00 15,943.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206063010089 13/1/2020

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

49 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถเก๋ง หมายเลขทะเบียน 
ขจ-5700 ชลบุรี

2,783.07 2,783.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206063010084 13/1/2020

50 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองขยายเสียง 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206063010097 13/1/2020
51 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแบตเตอร่ี จ านวน 1 ลูก 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206063010085 13/1/2020
52 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1กร-

1479 ชลบุรี
1,195.00 1,195.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด ราคา PR0206063010082 13/1/2020

53 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดจ่ายไฟ จ านวน 2 ชุด 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206063010096 13/1/2020
54 ขออนุมัติซ่อมแซมรถสวัสดิการ เบอร์ 4 จ านวน 6 

รายการ
12,786.50 12,786.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206063010140 20/1/2020

55 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถตู้ จ านวน 8 รายการ 4,808.05 4,808.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206063010141 20/1/2020

56 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ย-4527 
ชลบุรี

7,222.50 7,222.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206063010161 22/1/2020

57 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถตู้ หมายเลข นง-4308 
ชลบุรี

7,081.26 7,081.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206063010166 22/1/2020

58 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนยางรถยนต์บริดโตน ขนาด 
750-15 (12) ช้ัน จ านวน 2 ล้อหลัง

11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206063010167 22/1/2020

59 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ ในการซ่อมแซมท่อส่งน้ าแตก 808.92 808.92 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206063010165 22/1/2020

60 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองเติมอากาศ 9,990.00 9,990.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206063010175 23/1/2020
61 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถบัสปรับอากาศ 40 ท่ีน่ัง

 หมายเลขทะเบียน 40-0698 ชลบุรี จ านวน 16 รายการ
12,159.48 12,159.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 

จ ากัด
บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206063010210 27/1/2020

62 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถสวัสดิการ เบอร์ 8 
จ านวน 5 รายการ

5,178.80 5,178.80 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206063010241 31/1/2020

63 ซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้าแบบสายสะพาย 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ยู่เซ่งฮวด ยู่เซ่งฮวด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063120023 1/1/2563

64 ขออนุมัติซ้ือผ้าเวสลุคสีขาวและสีม่วง จ านวน 12 ม้วน 
เพ่ือใช้ส าหรับประดับร้ัวด้านหน้ามหาวิทยาลัย

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง วายทีเค วายทีเค มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010003 2/1/2563

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

65 ขออนุมัติซ้ือไม้ประดับ เพ่ือใช้ส าหรับประดับบริเวณ
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทุบรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง พรสุดาพันธ์ุไม้ พรสุดาพันธ์ุไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010002 2/1/2563

66 จ้างท าป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ ร.10 และพระบรม
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010023 3/1/2563

67 จ้างเหมารถแมคโฮขนาดเล็ก PC-30 ปรับแต่งพัืนท่ีและ
ภูมิทัศน์ (บริเวณด้านหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ และสนามกีฬากลางแจ้ง) จ านวน 30 ช่ัวโมง

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส าเริง เลิศธัญญา นายส าเริง เลิศธัญญา มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010004 3/1/2563

68 จ้างเหมารถแทรกเตอร์ตัดหญ้าในสนามกีฬากลางแจ้ง
และบริเวณโดยรอบ จ านวน 10 ไร่

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส าเริง เลิศธัญญา นายส าเริง เลิศธัญญา มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010005 3/1/2563

69 จ้างเหมาตัดต่อท่อเล่ียงผิวจราจร 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธารไพศาล หจก.ธารไพศาล มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010021 3/1/2563

70 วัสดุตกแต่งสถานท่ีส าหรับต้อนรับเสด็จ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
จ านวน 3 รายการ

648.42 648.42 เฉพาะเจาะจง ปราณีพลาสติก ปราณีพลาสติก มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010024 3/1/2563

71 จ้างท าป้ายพลาสวูด ''คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
มหาวิทยาลัยบูรพา'' พร้อมติดต้ัง

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง อิงค์ ๒๕๕๔ อิงค์ ๒๕๕๔ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010022 3/1/2563

72 จ้างซ่อมแซมสีและโครงหลังคาโรงจอดรถ บริเวณ
ด้านข้างอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และ
บริเวณด้านข้างสนามกีฬา

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010006 3/1/2563

73 จัดซ้ือธงชาติ, ธงสพระเทพ และเชือกลูกเสือ 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010025 6/1/2563

74 จ้างเหมาซ่อมแซมปูนและกระถางต้นไม้บริเวณทางข้ึน
อาคาร 100 ปีฯ และซ่อมแซมท่ีจอดรถจักรยานยนต์
บริเวณด้านหน้าอาคาร 100 ปีฯ

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชา โมค า นายเดชา โมค า มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010027 6/1/2563

75 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดอาคารท่ีพัก
บุคลากร ช้ัน 8 และบ้านพักวิลล่า จ านวน 10 รายการ

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัน ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัน ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010037 10/1/2563

76 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมจักรยาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สินพานิช สินพานิช มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063120020 14/1/2563

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

77 จัดซ้ือน้ ามันส าหรับใส่เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้
 และรถยนต์เพ่ือการเกษตร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพานิชท่าใหม่ หจก.พิศาลพานิชท่าใหม่ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010052 15/1/2563

78 จัดซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมอาคารและสถานท่ีต่างๆ ท่ี
ช ารุด จ านวน 23 รายการ

46,775.00 46,775.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010051 15/1/2563

79 ติดต้ังทางเข้า - ออก พร้อมประตูบริเวณช้ัน 1 ของ
หอพักนิสิต 2 จ านวน 1 ชุด

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063120042 16/1/2563

80 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ส าหรับร่วมกิจกรรมการจัดงาน
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินร าลึกและงานกาชาดจังหวัด
จันทบุรี วันท่ี 28 ธ.ค. 62

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดอกไม้ ร้านบ้านดอกไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010061 21/1/2563

81 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 พาน ส าหรับ
ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช วันท่ี 17 
มกราคม พ.ศ. 2563

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดอกไม้ ร้านบ้านดอกไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010060 21/1/2563

82 จัดซ้ือพวงมาลัยพระกร จ านวน 1 พวง ส าหรับรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันท่ี 7 - 8 ม.ค.
 63

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดอกไม้ ร้านบ้านดอกไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010062 21/1/2563

83 ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการจัดโครงการสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
ประจ ามหาวิทยาลัย เน่ืองในเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2563

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063010063 22/1/2563

84 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับ - ส่ง รองอธิการบดีฝ่าย
วิทยาเขตจันทบุรี และบุคลากรกองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี เข้าร่วมท าบุญส านักงานอธิการบดี และ
สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063120040 22/1/2563

85 จ้างส าเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จ านวน 
35,937 แผ่น

12,577.95 12,577.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR0208063120017 24/1/2563

86 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานเอกสารต่าง ๆ ของกองบริหารวิทยาเขต
สระแก้ว

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุสสรี  ทวีจันทร์ นางนุสสรี  ทวีจันทร์ มีความสามารถตรงตามความ
ต้องการ ราคามาตรฐาน

PO0209063010002 2/1/2020

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

87 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธวัชชัยการช่าง ร้านธวัชชัยการช่าง สินค้าดี มีมาตรฐาน ราคาต่ าสุด PR0209063010006 6/1/2020

88 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟราย
ทาง บริเวณวงเวียนทางเข้ามหาวิทยาลัยและซ่อมแซม
หลอดไฟอาคารเทียนทอง

36,030.00 36,030.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธี สีระสา นายเมธี สีระสา บริการดีมีมาตราฐาน ราคาต่ าสุด PR0209063010015 14/1/2020

89 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด 
เน่ืองในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ประจ าปี 2563

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกไทย ร้านกนกไทย บริการดีมีมาตราฐาน ราคาต่ าสุด PR0209063010017 20/1/2020

90 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าท่ีปัดน้ าฝน รถบัส หมายเลข
ทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายทองอินทร์  จันทร์มี นายทองอินทร์  จันทร์มี สินค้าดี มีมาตรฐาน ราคาต่ าสุด PR0209063010018 20/1/2020

91 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเปล่ียนแบตเตอรี 
รถยนต์ หมายทะเบียนรถ นข-3426 สก

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริการดีมีมาตราฐาน ราคาต่ าสุด PR0209063010019 20/1/2020

92 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมไดชาร์จรถ
ปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เค.ที.ออโต้เซอร์วิส เค.ที.ออโต้เซอร์วิส บริการดีมีมาตราฐาน ราคาต่ าสุด PR0209063010023 22/1/2020

93 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนาม เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน

1,410.00 1,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจักสาน, ร้านอุทัยพานิช ร้านจักสาน, ร้านอุทัยพานิช สินค้าดี มีมาตรฐาน ราคาต่ าสุด PR0209063010022 22/1/2020

94 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืมถัง จ านวน 10 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ  โพธ์ิศรี นายสมชาติ  โพธ์ิศรี สินค้าดี มีมาตรฐาน ราคาต่ าสุด PR0209063010026 27/1/2020
95 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนาม 8,429.00 8,429.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน สินค้าดี มีมาตรฐาน ราคาต่ าสุด PR0209063010028 27/1/2020
96 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส านักงาน (ตรายาง) 1,840.00 1,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน สินค้าดี มีมาตรฐาน ราคาต่ าสุด PR0209063010031 29/1/2020

97 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างตกแต่งสถานท่ีโครงการ
งานสืบสานวัฒนธรรมเบ้ืองบูรพาและงานการชาด
จังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2563

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลนภา  ไชยวงษ์ นางสาวดลนภา  ไชยวงษ์ บริการดีมีมาตราฐาน ราคาต่ าสุด PR0209063010029 29/1/2020

98 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างท าป้ายไวนิล ส าหรับใช้
ในโครงการการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยสัญจร วิทยาเขตสระแก้ว

1,224.00 1,224.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท บริการดีมีมาตราฐาน ราคาต่ าสุด PR0209063010033 31/1/2020

99 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206063010004 2/1/2020
100 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย ราคา PR0206063010008 5/1/2020
101 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิตวิเศษทัวร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิตวิเศษทัวร์ ราคา PR0206063010024 7/1/2020
102 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาซักชุดแต่งกายจีน จ านวน 

25 ชุด
2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววันวิสา ผิวผ่อง นางสาววันวิสา ผิวผ่อง
ราคา PR0206063010029 7/1/2020
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

103 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์ในการจัดงานกิจกรรม 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด ร้านเจียบฮวด ราคา PR0206063010039 8/1/2020

104 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโคมโคมแดง และแผ่นค ากลอนคู่ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเจียบฮวด ร้านเจียบฮวด 

ราคา PR0206063010038 8/1/2020

105 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์ไวนิล ขนาด 1.2x2.7 เมตร 
จ านวน 4 ผืน

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ราคา PR0206063010106 16/1/2020

106 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 55 น้ิว 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 เคร่ือง

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206063010180 23/1/2020

107 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(หมึกพิมพ์)

5,460.00 5,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010170 22/1/2020

108 จ้างซ่อมเคร่ืองป้ิงขนมปัง  ภายในศูนย์ปฎิบัติการโรงแรม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิเล็คทริคไฟฟ้า ร้านอิเล็คทริคไฟฟ้า ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010002 2/1/2563

109 จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีส ารองไฟ (ลิฟต์) ขนาด 12 โวลท์ 7
 แอมป์ภายในศูนย์ปฎิบัติการโรงแรม

1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เทคโนโลยี 
จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010004 2/1/2563

110 ซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือใช้ภายในส านักงานของศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010007 6/1/2563

111 จัดซ้ืออาหารสดแห้ง ของอาหารเช้า ส าหรับลูกค้า วันท่ี 
 18-31 มกราคม พ.ศ. 2563

22,925.00 22,925.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010013 8/1/2563

112 จัดซ้ืออาหารสดแห้ง ของอาหารเช้า และเท่ียง ส าหรับ
พนักงาน วันท่ี  18-31 มกราคม พ.ศ. 2563

16,959.00 16,959.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์ นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010014 8/1/2563

113 จัดซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง นมสด ขนมปัง แฮม ไส้กรอก ไข่ 
ส าหรับอาหารเช้าลูกค้า และอาหารพนักงาน ในวันท่ี 
18-31 มกราคม พ.ศ. 2563

23,275.00 23,275.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร บริษัม ซีพี
ออลล์ จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร บริษัม ซีพี
ออลล์ จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010015 8/1/2563

114   ซ้ือแก๊สหุงต้ม เพ่ือใช้ส าหรับประกอบอาหารเช้า 
อาหารพนักงาน  และอาหารจัดเล้ียง

1,585.00 1,585.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส ร้านบางแสนแก๊ส ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010012 8/1/2563

115 จ้างซ่อมเคร่ืองท าน้ าอุ่น และสต็อปวาล์ว 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกร ตะดอน นายอนุกร ตะดอน ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010011 8/1/2563

116 จัดซ้ือรถเข็นของ ภายในศูนย์ปฎิบัติการโรงแรม 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010016 9/1/2563
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

117  ขอซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง ขนมเบรค  เพ่ือใช้ในงานจัดเล้ียง 
วันท่ี   17  มกราคม พ.ศ. 2563

690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010017 13/1/2563

118 งานซ่อมเปล่ียนอะไหล่ถังควบคุมแรงดันน้ าช้ันดาดฟ้า 47,615.00 47,615.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010019 15/1/2563

119 จ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน พย.62 ภายในศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

6,247.60 6,247.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010020 17/1/2563

120 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ  ภายในห้องพักศูนย์ปฎิบัติ
การโรงแรม

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010021 18/1/2563

121 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงส าหรับงานแต่งงาน คุณจุฑามาศ ใน
วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

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

PR0217063010028 25/1/2563

122 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงส าหรับงานแต่งงาน คุณชาญวิทย์ ใน
วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

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

PR0217063010027 25/1/2563

123 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงส าหรับงานแต่งงาน คุณธัญญามาศ ใน
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

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

PR0217063010029 25/1/2563

124 ซ้ือน้ าแข็ง , ขนมเบรค , น้ าด่ืม ส าหรับงาน
ประชุมสัมมนาฯ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010025 25/1/2563

125 จ้างเหมาท าอาหารกลางวันส าหรับงานจัดเล้ียง
ประชุมสัมมนาฯ จ านวน 75 ท่านๆละ 200 บาท ใน
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอริย์ธัช อรุณศีโรจน์ ร้านอริย์ธัช อรุณศีโรจน์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010026 25/1/2563

126 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563   ส าหรับงานจัดเล้ียงภายในศูนย์ปฏิบัติการ
โรงแรมฯ

22,650.00 22,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกินเหลาน่ังเล่า ร้านกินเหลาน่ังเล่า ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010033 27/1/2563

127 จัดซ้ืออาหารสดแห้ง ของอาหารเช้า และเท่ียง ส าหรับ
พนักงาน วันท่ี  1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

17,359.00 17,359.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010031 27/1/2563

128 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน   ภายในศูนย์ปฏิบัติการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอริย์ธัช อรุณศีโรจน์ ร้านอริย์ธัช อรุณศีโรจน์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010035 27/1/2563

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

129 จัดซ้ืออาหารสดแห้ง ของอาหารเช้า ส าหรับลูกค้า วันท่ี 
 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

21,057.50 21,057.50 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010032 27/1/2563

130 จัดซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง นมสด ขนมปัง แฮม ไส้กรอก ไข่ 
ส าหรับอาหารเช้าลูกค้า และอาหารพนักงาน ในวันท่ี 
1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

23,275.00 23,275.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010030 27/1/2563

131 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน   ส าหรับงานจัดเล้ียงภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะแบ๊บ ร้านเดอะแบ๊บ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010034 27/1/2563

132 ซ้ือสินค้าวัสดุสโตร์   วัตถุดิบ เคร่ืองปรุง   วัสดุอ่ืนๆ เพ่ือ
ใช้ในแต่ละแผนก ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

30,307.00 30,307.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์ นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010036 27/1/2563

133 จัดซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษช าระ ภายในห้องพัก
ของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

8,453.00 8,453.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010039 28/1/2563

134 จัดซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง ขนมเบรค ส าหรับงานของงาน
ประชุมสัมมนาฯ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563

780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010037 28/1/2563

135 จัดซ้ือข้าวสาร เพ่ือใช้ประกอบอาหารส าหรับอาหารเช้า 
และอาหารของพนักงาน ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยบูรพา

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นวพรค้าข้าว จ ากัด บริษัท นวพรค้าข้าว จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010041 28/1/2563

136  จัดซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง ขนมเบรค ส าหรับงานของงาน
ประชุมสัมมนาฯ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร 
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010038 28/1/2563

137 จัดซ้ือวัสดุของใช้ในแผนกแม่บ้าน เพ่ือใช้ท าความสะอาด
 ภายในห้องพักของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

7,714.70 7,714.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0217063010040 28/1/2563

138 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมป๊ัมน้ า หอพักเทา-ทอง 4 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063010006 7/1/2563

139 ซ้ือวัสดุ จ านวน 3 ชนิด 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีราชา คอลล์ซายน์ ร้าน ศรีราชา คอลล์ซายน์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063010005 7/1/2563

140 จ้างท าโครงเหล็กตาข่าย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชัย  ช่ืนแสง นายภูมิชัย  ช่ืนแสง เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063010008 7/1/2563

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

141 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 3 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063010004 7/1/2563

142 จ้างซ่อมประตูเหล็ก หอพักเทา-ทอง 3 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจรรยา บุญเม่น นางจรรยา บุญเม่น เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063010007 7/1/2563

143 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 4 อัน 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063010003 7/1/2563

144 จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 2 ชนิด 6,865.00 6,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063010009 7/1/2563

145 จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 1 ชนิด 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คุณาวงศ์เดช นายธนิต คุณาวงศ์เดช เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063010002 7/1/2563

146 จ้างเหมาขุดพ้ืนปูนบริเวณแนวร้ัวหอพักเทา-ทอง 3 ฝ่ัง
สนามเชาว์ มณีวงษ์

79,100.00 79,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักด์ิ  โฉมจังหวัด นายวีระศักด์ิ  โฉมจังหวัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063010013 9/1/2563

147 จ้างซ่อมแซมระบบป๊ัมน้ า อาคาร B หอพักเทา-ทอง 1 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063010011 9/1/2563

148 จัดซ้ือต้นไทรเกาหลี และดินปลูก 58,800.00 58,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสัณหณัฐ  ชมภู นายสัณหณัฐ  ชมภู เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063010012 9/1/2563

149 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง 4 33,705.00 33,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063010015 13/1/2563

150 จัดซ้ือวัสดุ 16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮาร์ดแวร์ 2005. ที. เอ็น. ฮาร์ดแวร์ 2005. เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063010016 13/1/2563

151 จัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิง 89,131.00 89,131.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนสุข เซฟต้ี ไฟร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนสุข เซฟต้ี ไฟร์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063010017 15/1/2563

152 ซ้ือวัสดุ จ านวน 4 ชนิด 4,001.80 4,001.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218063010020 20/1/2563

153 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเคร่ืองป๊ัมน้ า

6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010044 9/1/2020

154 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 480.00 470.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010045 9/1/2020

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

155 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,020.00        1,011.15 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120129 9/1/2020

156 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 62,300.04 62,300.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010206 27/1/2020

157 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(หมึกพิมพ์)

10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010243 31/1/2020

158 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษการ์ดสี เอ4 ขนาด 150 แกรม 
จ านวน 5 แพ็ค

315.01 315.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010002 2/1/2020

159 ขออนุมัติจ้างท ากระดาษการ์ดสีขาว 150 แกรม ขนาด 
A4 พร้อมพิมพ์ทองตรา ม.บูรพา จ านวน 1,000 ใบ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010001 2/1/2020

160 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
5415002010002

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010020 7/1/2020

161 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 7,597.00 7,597.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063100258 8/1/2020

162 ด าเนินการจ้างติดต้ังสายสัญญาณ UTP CAT6 พร้อม
อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการเดินสาย Lan คอมพิวเตอร์ของ
บุคลากร ไปยังเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063120123 13/1/2020

163 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร และค่าเข้าเล่มแล็คซีน 4,075.00 4,075.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส มีคุณภาพและอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ

PR0206063010231 29/1/2020

164 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุและโทรโข่งของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กเทค เรดิโอ จ ากัด          
  ราคาเสนอ 18,000 บาท

บริษัท แม็กเทค เรดิโอ จ ากัด          
 ราคาซ้ือ 18,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300063010002 8/1/2563

165 ขออนุมัติจัดซ้ือกล้องวงจรปิดของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

7,029.00 7,029.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป    
ราคาเสนอ 7,029 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป    
 ราคาซ้ือ 7,029 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063010022 8/1/2563

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

166 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ ย่ีห้อ
 Toyota Commuter ทะเบียน ฮท 275 
กรุงเทพมหานคร

17,596.15 17,596.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด ราคาเสนอ 17,596.15 บาท

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด ราคาจ้าง 17,596.15 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300063010003 10/1/2563

167 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการวิชาการ  
    วันท่ี 19-25 ม.ค. 63)

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  จันลา                       
ราคาเสนอ 22,500 บาท

นายวินัย  จันลา                       
ราคาจ้าง 22,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 14/1/2563

168 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการวิชาการ  
    วันท่ี 19-25 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 14/1/2563

169 ขออนุมัติจัดท ารูปเล่ม จ านวน 3 เล่ม (โครงการบริการ
วิชาการ อบต.คลองเปรง)

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

นางสาวหัสรา  ทองกลาง               
  ราคาจ้าง 1,780 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 15/1/2563

170 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 ช้ิน (โครงการ
บริการวิชาการ วันท่ี 19-25 ม.ค. 63)

625.00 625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
 ราคาเสนอ 625 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
  ราคาซ้ือ 625 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 16/1/2563

171 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                          
   ราคาเสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์                          
   ราคาซ้ือ 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063010056 20/1/2563

172 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ           
  ราคาเสนอ 16,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ           
  ราคาจ้าง 16,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300063010004 20/1/2563

173 ขออนุมัติจ้างเหมาเลขานุการ (โครงการบริการวิชาการ 
"การรถไฟแห่งประเทศไทย" วันท่ี 24 ธ.ค. 62 - 24 มิ.ย.
 63)

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก  ชาติบุรุษ           
  ราคาเสนอ 90,000 บาท

นางสาวเนตรชนก  ชาติบุรุษ           
  ราคาจ้าง 90,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563

174 ขออนุมัติจ้างเหมาสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ (โครงการ
บริการวิชาการ "การรถไฟแห่งประเทศไทย" วันท่ี 24 
ธ.ค. 62 - 24 มิ.ย. 63)

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย  ดนตรี                      
  ราคาเสนอ 50,000 บาท

นายฉัตรชัย  ดนตรี                      
  ราคาจ้าง 50,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563

175 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท ารายงาน ค่าถ่ายเอกสาร 
(โครงการบริการวิชาการ "การรถไฟแห่งประเทศไทย" 
วันท่ี 24 ธ.ค. 62 - 24 มิ.ย. 63)

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช  แสงพันตา                
  ราคาเสนอ 32,000 บาท

นางภาณภัช  แสงพันตา                
  ราคาจ้าง 32,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

176 ขออนุมัติจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (โครงการ
บริการวิชาการ "การรถไฟแห่งประเทศไทย" วันท่ี 24 
ธ.ค. 62 - 24 มิ.ย. 63)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุณัชนุธัญญ์  เฮงสิ             
  ราคาเสนอ 48,000 บาท

นางสาวชุณัชนุธัญญ์  เฮงสิ             
  ราคาจ้าง 48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563

177 ขออนุมัติจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (โครงการ
บริการวิชาการ "การรถไฟแห่งประเทศไทย" วันท่ี 24 
ธ.ค. 62 - 24 มิ.ย. 63)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอติกานต์  ครุธพันธ์            
  ราคาเสนอ 48,000 บาท

นางสาวอติกานต์  ครุธพันธ์            
  ราคาจ้าง 48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563

178 ขออนุมัติจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (โครงการ
บริการวิชาการ "การรถไฟแห่งประเทศไทย" วันท่ี 24 
ธ.ค. 62 - 24 มิ.ย. 63)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์  ตันอ้าย              
 ราคาเสนอ 48,000 บาท

นางสาวจุฑารัตน์  ตันอ้าย              
 ราคาจ้าง 48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563

179 ขออนุมัติจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (โครงการ
บริการวิชาการ "การรถไฟแห่งประเทศไทย" วันท่ี 24 
ธ.ค. 62 - 24 มิ.ย. 63)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจิรา  ยวนเพ็ง               
  ราคาเสนอ 48,000 บาท

นางสาวนุชจิรา  ยวนเพ็ง               
  ราคาจ้าง 48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563

180 ขออนุมัติจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (โครงการ
บริการวิชาการ "การรถไฟแห่งประเทศไทย" วันท่ี 24 
ธ.ค. 62 - 24 มิ.ย. 63)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดนตรี                     
 ราคาเสนอ 48,000 บาท

นางอรวรรณ  ดนตรี                     
 ราคาจ้าง 48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563

181 ขออนุมัติจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (โครงการ
บริการวิชาการ "การรถไฟแห่งประเทศไทย" วันท่ี 24 
ธ.ค. 62 - 24 มิ.ย. 63)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธนะ  กุลจิตต์เจือวงศ์          
 ราคาเสนอ 48,000 บาท

นายสุทธนะ  กุลจิตต์เจือวงศ์          
 ราคาจ้าง 48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563

182 ขออนุมัติจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (โครงการ
บริการวิชาการ "การรถไฟแห่งประเทศไทย" วันท่ี 24 
ธ.ค. 62 - 24 มิ.ย. 63)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนฤมล  สุธาศิลพรมแพร           
ราคาเสนอ 48,000 บาท

นางนฤมล  สุธาศิลพรมแพร           
 ราคาจ้าง 48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563

183 ขออนุมัติจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (โครงการ
บริการวิชาการ "การรถไฟแห่งประเทศไทย" วันท่ี 24 
ธ.ค. 62 - 24 มิ.ย. 63)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจุมพล  ดลสุข                      
ราคาเสนอ 48,000 บาท

นายจุมพล  ดลสุข                      
ราคาจ้าง 48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563

184 ขออนุมัติจ้างเหมาส ารวจภาคสนาม (โครงการบริการ
วิชาการ "การรถไฟแห่งประเทศไทย" วันท่ี 24 ธ.ค. 62 -
 24 มิ.ย. 63)

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์มณี  เมฆพายัพ           
  ราคาเสนอ 48,000 บาท

นางสาวพิมพ์มณี  เมฆพายัพ           
  ราคาจ้าง 48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563

185 ขออนุมัติจ้างเหมาส ารวจภาคสนาม (โครงการบริการ
วิชาการ "การรถไฟแห่งประเทศไทย" วันท่ี 24 ธ.ค. 62 -
 24 มิ.ย. 63)

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาวี  บุญมี                    
 ราคาเสนอ 48,000 บาท

นางสาววิภาวี  บุญมี                    
 ราคาจ้าง 48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

186 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ไป-กลับ (โครงการ
คลินิกอัยการอาสาเคล่ือนท่ีคุ้มครองสิทธิประชาชน
ระหว่างประเทศ ณ ศูนย์ธารชีวิตเพ่ือสตรี จ.ชลบุรี วันท่ี
 7 ก.พ. 2563)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์             
  ราคาเสนอ 7,000 บาท

นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์             
  ราคาจ้าง 7,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063010068 27/1/2563

187 ขออนุมัติจัดซ้ือยาสามัญประจ าบ้านของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

830.00 830.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรมนุษย์        
 คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา            
ราคาเสนอ 830 บาท

สถานปฏิบัติการเภสัชกรมนุษย์        
 คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา            
ราคาซ้ือ 830 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063010079 29/1/2563

188 ขออนุมัติจัดจ้างท าวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา
  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย                         
   ราคาเสนอ 17,400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย                         
   ราคาจ้าง 17,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300063010005 30/1/2563

189 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรม (สังฆทาน) โครงการวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศษสตร์ 
ประจ าปี 2563 ณ ห้องโถงช้ัน 1 อาคารสหศึกษา วันท่ี 
4 ก.พ. 2563

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์                
  ราคาเสนอ 3,600 บาท

ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์                
  ราคาซ้ือ 3,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063010083 31/1/2563

190 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล โครงการวันคล้ายวันสถาปนา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปี 2563 ณ ห้อง
โถงช้ัน 1 อาคารสหศึกษา วันท่ี 4 ก.พ. 2563

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ            
 ราคาเสนอ 1,800 บาท

นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ            
 ราคาจ้าง 1,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300063010082 31/1/2563

191 ขออนุมัติซ้ือไอศครีมและถ้วยโคนขนมปังใส่ไอศครีม 790.00 790.00 เฉพาะเจาะจง เมฆไอศครีม 790.00 เมฆไอศครีม 790.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010001 2/1/2563

192 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 1,710.00 1,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทเวนต้ี ชอป 1,710.00 ร้านทเวนต้ี ชอป 1,710.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010002 2/1/2563

193 ขออนุมัติซ่อมกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 309.85 309.85 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 
309.85

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 
309.85

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010004 3/1/2563

194 ขออนุมัติซ้ือพวงหรีด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,000.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010007 6/1/2563

195 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 5,000.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010008 7/1/2563

196 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,190.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,190.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010015 8/1/2563

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

197 จ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรายุทธ เดชครุฑ 16,000.00 นายสรายุทธ เดชครุฑ 16,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010019 8/1/2563

198 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 910.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 910.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010016 8/1/2563

199 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียนยางล้อรถยนต์ 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 10,400.00 ส.อารยยางยนต์ 10,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010018 8/1/2563

200 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียนยางล้อรถบัส 68,694.00 68,694.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 68,694.00

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 68,694.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010017 8/1/2563

201 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,250.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,250.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010028 9/1/2563

202 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,930.00 นายอุดม แก่นสา 3,930.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010042 10/1/2563

203 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00 บางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010043 10/1/2563

204 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
28,890.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
28,890.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010040 10/1/2563

205 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล

3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา ส าเภาเงิน 3,360.00 นางสาววรัญญา ส าเภาเงิน 3,360.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010022 13/1/2563

206 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าผลไม้ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,000.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010051 13/1/2563

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,889.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010054 13/1/2563

208 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าผลไม้ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 800.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010052 13/1/2563

209 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
55,000

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
55,000

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010065 14/1/2563

210 ขออนุมัติจ้างเหมาวาดรูปผนังพร้อมลงสี 56,086.00 56,086.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เพ่ือน โรจนพร 56,086.00 น.ส. เพ่ือน โรจนพร 56,086.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400063010001 14/1/2563

211 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าผลไม้ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,000.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010071 15/1/2563

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

212 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง 1,177.00 1,177.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีศิลปการพิมพ์ 1,177.00 ร้านศรีศิลปการพิมพ์ 1,177.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010070 15/1/2563

213 ขออนุมัติซ้ือข้าวสาร 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ดดรีเทล จ ากัด 
1,592.00

บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ดดรีเทล จ ากัด 
1,592.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010073 15/1/2563

214 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล

425.00 425.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา ส าเภาเงิน 425.00 นางสาววรัญญา ส าเภาเงิน 425.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010072 15/1/2563

215 ขออนุมัติซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 15,299.93 15,299.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 15,299.93 บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 15,299.93 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010068 15/1/2563

216 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 7,033.00 7,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
7,033.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
7,033.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010078 16/1/2563

217 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 559.95 559.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
559.95

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
559.95

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010087 17/1/2563

218 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,931.00 นายอุดม แก่นสา 3,931.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010086 17/1/2563

219 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
800.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
800.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010092 20/1/2563

220 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าผลไม้ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 800.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010095 20/1/2563

221 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 5,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010093 20/1/2563

222 ขออนุมัติซ้ือฮาร์ดดิสก์ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 
1,050.00

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 
1,050.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010097 20/1/2563

223 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 รุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010094 20/1/2563

224 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมฝ้าเพดานและซ่อมพ้ืน
กระเบ้ืองห้องน้ า

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ธรรมเนาว์ 8,000.00 นายเกษม ธรรมเนาว์ 8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010096 20/1/2563

225 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมกระเบ้ืองพ้ืนห้องน้ า 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ธรรมเนาว์ 5,000.00 นายเกษม ธรรมเนาว์ 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010102 21/1/2563

226 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อน้ าท้ิง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ธรรมเนาว์ 8,000.00 นายเกษม ธรรมเนาว์ 8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010103 21/1/2563

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

227 ขออนุมัติซ้ือวัสดุไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง ห้างทองมงคลชลบุรี 1,990.00 ห้างทองมงคลชลบุรี 1,990.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010104 21/1/2563

228 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 2,354.00 ส.อารยยางยนต์ 2,354.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010112 22/1/2563

229 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,723.00 นายอุดม แก่นสา 3,723.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010111 22/1/2563

230 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าผลไม้ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 800.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010110 22/1/2563

231 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าผลไม้ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,500.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010120 24/1/2563

232 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
1,680.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
1,680.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010122 27/1/2563

233 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00 บางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010129 28/1/2563

234 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ส.เจริญผล 190.00 ส.เจริญผล 190.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010130 28/1/2563

235 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
60,000.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
60,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010133 28/1/2563

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

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
6,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010141 30/1/2563

237 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,944.00 นายอุดม แก่นสา 3,944.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010142 31/1/2563

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

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
6,100.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063010150 31/1/2563

239 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

240 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

241 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

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

PR0400063120142 25/12/2562

243 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
60,000.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
60,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400063120156 26/12/2562

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

PR0400063120143 26/12/2562

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

PR0400063120146 26/12/2562

246 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

247 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

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

PR0400063120157 27/12/2562

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

PR0400063120162 27/12/2562

250 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดสวนถาด สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

29,970.00 29,970.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยพร  เวชไพรัตน์ นายชัยพร  เวชไพรัตน์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063010005 7/1/2020

251 ขอจัดจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักรับรอง ห้อง 228
 ณ อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ 2 สาขานิเทศศิลป์

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063010031 10/1/2020

252 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท างานในส านักงานคณบดี
 และติดต้ังผลงานในห้องศิลปนิทรรศการ

6,222.00 6,222.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี , บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, ร้านไม้
เมือง การ์เด้น, ร้านเสียงศักด์ิบล๊อก ,

นางกรกมล  เสริมศรี , บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, ร้านไม้
เมือง การ์เด้น, ร้านเสียงศักด์ิบล๊อก ,

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063010032 10/1/2020

253 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท างานสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063010049 21/1/2020

254 ขอจ้างเหมาบริการเดินสายเมนไฟ สาขาจิตรกรรม 
2,500 บาท สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 2,500 บาท และ
ท าเมนปล๊ักห้องพักอาจารย์บรรยวัฒน์

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063010052 21/1/2020

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

255 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการเปล่ียนระบบน้ าประปา และ
หลอดไฟฟ้า

33,464.25 33,464.25 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063010051 21/1/2020

256 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี นางกรกมล  เสริมศรี ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063010053 21/1/2020

257 ขอจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เพ่ือใช้ในการรับ-ส่งเอกสารและ
เบิกจ่ายเงินในคณะศิลปกรรมศาสตร์

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน),  บริษัท บางจากกรี
นเนท จ ากัด

บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน),  บริษัท บางจากกรี
นเนท จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063010050 21/1/2020

258 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักรับรอง ห้อง 228  
อาคาคมีชัย ฤชุพันธ์ุ 2  สาขานิเทศศิลป์

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063010054 23/1/2020

259 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 20,000 บาท สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิก
มีเดีย  3,000 บาท ,ส านักงานคณบดี  37400 บาท

60,400.00 60,400.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063010066 29/1/2020

260 ขอจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศสาขากราฟิกอาร์ตและ
กราฟิกมีเดีย 8,800 บาท สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์  
10,900 บาท

19,700.00 19,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063010067 29/1/2020

261 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ
โรคในคณะศิลปกรรมศาสตร์

2,676.09 2,676.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด, 
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด, 
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063010064 29/1/2020

262 ขอจัดซือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์

9,533.00 9,533.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063010065 29/1/2020

263 ขอจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ น านิสิตสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปทัศนศึกษา

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป  สุระประเสริฐ นายทวีป  สุระประเสริฐ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063010070 31/1/2020

264 ขอจัดจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักรับรอง ห้อง 228
 อาคารมีชัยฤชุพันธ์ุ

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063010069 31/1/2020

265 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอัมรินทร์เซรามิคส์คอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

บริษัทอัมรินทร์เซรามิคส์คอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

PR0800063010068 31/1/2020

266 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี ภาควิชาสุขศึกษา 18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063010002 6/1/2020

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

267 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ย-3924 เดือน มกราคม 2563

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

PR1000063010001 6/1/2020

268 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเปล่ียนบานพับตู้เก็บสารเคมี 
ภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ ากัด บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063010003 6/1/2020

269 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมบ ารุงรถบัส 40-0548 9,287.60 9,287.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063010004 7/1/2020

270 ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้,พวงมาลัย,ธูป,เทียน
,สายสิญจน์

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองใหม่สังฆภัณฑ์,ร้านนะโม 
ดอกไม้สด (โม)

ร้านเมืองใหม่สังฆภัณฑ์,ร้านนะโม 
ดอกไม้สด (โม)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063010024 14/1/2020

271 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลและโลโก้ ประชาสัมพันธ์
งานครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

11,230.00 11,230.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063010026 14/1/2020

272 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดถวายสังฆทาน งานท าบุญวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองใหม่สังฆภัณฑ์ ร้านเมืองใหม่สังฆภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063010025 14/1/2020

273 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งคณบดีในการเดิน
ทางเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปี คร้ังท่ี 1/2563 ใน
วันท่ี 28 มกราคม 2563

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063010027 15/1/2020

274 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากล้องถ่ายรูป ภาควิชาพ้ืนฐาน
สาธารณสุข

24,503.00 24,503.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด บริษัท นิว ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063010030 20/1/2020

275 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนแบตเตอร่ีรถตู้ นง-4230 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผลอะไหล่ 2 ร้านเจริญผลอะไหล่ 2 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063010029 20/1/2020

276 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่มวารสาร ปีท่ี 15 
เล่ม 1

28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จ ากัด บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063010031 23/1/2020

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

277 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์นิเทศงาน
นิสิต คร้ังท่ี 1 ภายใต้โครงการฝึกประสบการณ์วิชาช
ชีพพสาธารณสุข

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนพภา  มูลสาร นายนพภา  มูลสาร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063010033 27/1/2020

278 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70222459 
การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063010032 27/1/2020

279 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถอาจารย์และนิสิต
ภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมเดินทางไปประสานงาน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงพยาบาลพาน
ทองและ บ.เอส เอส ซีออยล์ จ ากัด ในวันท่ี 3 ก.พ 2563

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน์ นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000063010047 30/1/2020

280 จัดจ้างท าสติกเกอร์เอาท์ดอร์และรันหมายเลข จ านวน 8
 แผ่น

700.00           700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศิริญจ์ พร้ินด้ิง 
ชลบุรี ราคาท่ีเสนอ 700.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศิริญจ์ พร้ินด้ิง 
ชลบุรี ราคาท่ีตกลงฯ 700.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063010001 2/1/2020

281 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 73 ถัง 2,555.00        2,555.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาท่ีเสนอ
 2,555.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาท่ีตก
ลงฯ 2,555.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063010009 14/1/2020

282 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 3 กล่อง 12,400.00      12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 12,400.00 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคาท่ีตกลงฯ 12,400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200063010001 14/1/2020

283 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 3 รายการ 497.55           497.55 เฉพาะเจาะจง ร้ายไถ่เส็ง                             
ราคาท่ีเสนอ 497.25 บาท

ร้ายไถ่เส็ง                             
ราคาท่ีตกลงฯ 497.55 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063010019 22/1/2020

284 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
15 เคร่ือง

17,655.00      17,655.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีเสนอ 
17,655.00 บาท

นิวทาวน์ เทคนิค ราคาท่ีตกลงฯ 
17,655.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200063010002 24/1/2020

285 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 12.36 ลิตร (ค่า
น้ ามันพนักงานรับส่งหนังสือประจ าเดือนมกราคม 2563
 ทะเบียนรถ 2 กฎ 4115 ชลบุรี)

400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. วงศ์ทรายทอง            ราคาท่ี
เสนอฯ 400.00 บาท

หจก. วงศ์ทรายทอง              ราคา
ท่ีตกลงฯ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063010027 28/1/2020

286 ป้ายช่ือติดหน้าอก 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

PR1200063010030 30/1/2020

287 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 267.50 267.50 เฉพาะเจาะจง ร้ายไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 267,50 บาท

ร้ายไถ่เส็ง                             
ราคาท่ีตกลงฯ 267.50 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063010029 30/1/2020

288 จัดซ้ือปล๊ักไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 อัน 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 6,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกตงฯ 17,655.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063010028 30/1/2020

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

289 จัดซ้ือตลับหมึกโทนเนอร์ HP LaserJet Pro 200 color
  จ านวน 1 รายการ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                             ราคาท่ี
เสนอ 2,800.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                               ราคา
ท่ีตกลงฯ 2,800.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200063010035 31/1/2020

290 ขออนุมัติจ้างท าความสะอาดประจ าวันท่ี 4-31 ม.ค. 
2563

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักด์ิ สิงห์งาม        ราคา
เสนอ 5,000 บาท

นายสิทธิศักด์ิ สิงห์งาม       ราคาจ้าง
 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063010001 3/1/2563

291 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าวันท่ี 4-31 
ม.ค. 2563

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)              ราคาเสนอ 
12,000 บาท

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)              ราคาเช่า 
12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063010002 3/1/2563

292 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 
36051560 จ านวน 22 ชุด

3,410.00 3,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส     ราคา
เสนอ 3,410 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส    ราคาจ้าง
 3,410 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063010012 8/1/2563

293 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา
36051760  จ านวน 4 ชุด

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส   ราคา
เสนอ 400 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส   ราคาจ้าง
 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063010013 8/1/2563

294 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารประกอบการสอนรหัสวิชา 
36051660 จ านวน 21 ชุด

3,570.00 3,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส     ราคา
เสนอ 3,570 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส   ราคาจ้าง
 3,570 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063010011 8/1/2563

295 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารการเรียนการสอน วิชาการ
จัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รหัสวิชา
36051660 จ านวน 17 เล่ม

1,870.00 1,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส     ราคา
เสนอ 1,870 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส     ราคา
จ้าง 1,870 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063010017 21/1/2563

296 ขออนุมัติค่าเช่ารถรับ-ส่งกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎี
นิพนธ์ วันท่ี 30 ม.ค. 2563 1 คัน

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

PR1500063010019 22/1/2563

297 ขออนุมัติค่าจ้างท าความสะอาด ประจ าวันท่ี 1 -29 
ก.พ.2563

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักด์ิ สิงห์งาม        ราคา
เสนอ 5,000 บาท

นายสิทธิศักด์ิ สิงห์งาม       ราคาจ้าง
 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500063010023 28/1/2563

298 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 
แกรม จ านวน 4 แพ็ค

1,860.00 1,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700063010023 21/1/2020

หนา้ 24



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

299 ขออนุมัติเสนอซ้ือหลอดไฟส าหรับลิฟต์โดยสาร 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700063010031 28/1/2020

300 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาท าความสะอาดประจ าเดือน 
ก.พ.-มี.ค.63

59,237.77 59,237.77 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700063010001 28/1/2020

301 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 1/2563 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063010010 6/1/2020

302 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการน าเสนอผล
งานวิจัยฯ)

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

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 4,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063010018 10/1/2020

303 ขออนุมัติจ้างพิมพ์สต๊ิกเกอร์ท่ีอยู่หน่วยงานและถ่าย
เอกสาร (ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี)

15,937.50 15,937.50 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
15,937.50 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
15,937.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800063010001 15/1/2020

304 ขออนุมัติจ้างเหมาตรวจเช็ค Fire Pump 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 318 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด/เสนอ
ราคา 85,600 บาท

บริษัท 318 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด/เสนอ
ราคา 85,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800063010003 15/1/2020

305 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ซองคราฟน้ าตาล (ประชาสัมพันธ์รับ
สมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี)

11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก/เสนอราคา 
11,250 บาท

โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก/เสนอราคา 
11,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800063010002 15/1/2020

306 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองป๊ัมน้ า 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพินนะเค้ิล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด/เสนอราคา 19,795 บาท

บริษัท ไทยพินนะเค้ิล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด/เสนอราคา 19,795 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800063010004 16/1/2020

307 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค ภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2562

1,202.85 1,202.85 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
1,202.85 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
1,202.85 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063010039 22/1/2020

308 ขออุมัติซ้ือน้ ามันหล่อล่ืนเพ่ือใช้ในโครงการการเรียนการ
สอนรายวิชาเรือใบ ภาคเรียนท่ี 2/2562 (25-26/1/63)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกองเรือ
ยุทธการ/เสนอราคา 300 บาท

สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกองเรือ
ยุทธการ/เสนอราคา 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063010042 23/1/2020

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

309 ขออุมัติซ้ือน้ ามันเรือเพ่ือใช้ในโครงการการเรียนการสอน
รายวิชาเรือใบ ภาคเรียนท่ี 2/2562 (25-26/1/63)

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง กิจการสถานีบริการยานยนต์ 
สวัสดิการร้านค้าและบริการ 
กองทัพเรือ/เสนอราคา 1,600 บาท

กิจการสถานีบริการยานยนต์ 
สวัสดิการร้านค้าและบริการ 
กองทัพเรือ/เสนอราคา 1,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063010041 23/1/2020

310 ขออนุมัติจัดซ้ือแบตเตอร่ีประจ าเคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง 
(Fire Pump)

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมไดนาโม/เสนอราคา 9,600
 บาท

ร้านเกษมไดนาโม/เสนอราคา 9,600
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800063010046 28/1/2020

311 จ้างท าความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 202) วันท่ี 
15,22,29 ธันวาคม พ.ศ. 2562

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สาวิตรี น้อยหลา น.ส.สาวิตรี น้อยหลา มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอ
ราคาต่ า

PR2300063120021 24/1/2020

312 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล 1 ผืน ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรม''จิตอาสาพัฒนาชายหาด(CSR) เพ่ือสาน
สัมพันธ์บุคลากรคณะการจัดการและการท่องเท่ียว 
ประจ าปี พ.ศ. 2563'' (9มค63)

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063010011 7/1/2020

313 ขออนุมัติซ้ือถุงขยะด าหนา ขนาด 30x40น้ิว จ านวน 5 
แพ็ค จัดกิจกรรม''จิตอาสาพัฒนาชายหาด(CSR) (เก็บ
ขยะ) เพ่ือสานสัมพันธ์บุคลากรคณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว ประจ าปี พ.ศ. 2563'' (9มค63)

349.19 349.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063010013 7/1/2020

314 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 4 กล่อง ส าหรับใช้ใน
การจัดพิมพ์เอกสารราชการในงานภารกิจของคณะการ
จัดการและการท่องเท่ียว

6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063010032 14/1/2020

315 ขออนุมัติซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ราชการ
 ทะเบียน 1กช637 ส าหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ราชการ
ในการติดต่อราชการรับ-ส่งเอกสาร

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063010033 14/1/2020

316 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส 24 ถัง ส าหรับบริโภคภายใน
อาคาร บริการผู้มาติดต่อราชการ คณะการจัดการและ
การท่องเท่ียว

840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ นางสาวจ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063010035 16/1/2020

317 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค ภาค
เรียนท่ี2/2562  จ านวน 76,154 แผ่น

38,077.00 38,077.00 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400063010001 20/1/2020

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

318 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 4 คัน 5 วัน 
โครงการทัศนศึกษาเส้นทางอารยธรรมภาคเหนือ เพ่ือ
ฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์(3-7กพ63)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063010048 22/1/2020

319 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พิมพ์ปก 4สี เคลือบมัน
และเข้าเล่มรายงานโครงการ 6 เล่ม โครงการพัฒนา
หลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการ
จัดงาน Event (สสปน.หรือTCEB)

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063010053 22/1/2020

320 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม (วัสดุเคร่ืองกล) 
20รายการ โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมร่วมสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ
ข้ันน าของโลกและของประเทศ : ภายใต้การอบรม
หลักสูตรWorkshop การใช้งานPLC Mitsubishi
เบ้ืองต้น (27มค63)

43,899.53 43,899.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโดรเมติก ทูล จ ากัด บริษัท ไฮโดรเมติก ทูล จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063010050 22/1/2020

321 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม (วัสดุเคร่ืองกล) 1
รายการ โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมร่วมสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ
ข้ันน าของโลกและของประเทศ : ภายใต้การอบรม
หลักสูตรWorkshop การใช้งานPLC Mitsubishi
เบ้ืองต้น (27มค63)

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมช่ัน เซนเตอร์
 จ ากัด

บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมช่ัน เซนเตอร์
 จ ากัด

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063010051 22/1/2020

322 ขออนุมัติซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ราชการ
 ทะเบียน 1กช637 ส าหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ราชการ
ในการติดต่อราชการรับ-ส่งเอกสาร

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

PR2400063010055 23/1/2020

323 ขออนุมัติซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน 4 ตู้ เพ่ือใช้จัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
สาขาวิชาการโรงแรม ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรมและ
ท่องเท่ียว

26,868.99 26,868.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400063010002 23/1/2020

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

324 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการจัดอบรม 10รายการ โครงการ
พัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วม
สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการข้ันน าของโลกและ
ของประเทศ : ภายใต้การอบรมหลักสูตร micro:bit 
(15-16กพ63)

8,675.00 8,675.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Arduino Chonburi ร้าน Arduino Chonburi มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063010059 28/1/2020

325 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการจัดอบรม 3รายการ โครงการ
พัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วม
สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการข้ันน าของโลกและ
ของประเทศ : ภายใต้การอบรมหลักสูตร 
micro:bit(15-16กพ63)

52,002.00 52,002.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีทีที จ ากัด บริษัท อีทีที จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063010057 28/1/2020

326 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการจัดอบรม 1รายการ (แผงวงจร
15ช้ิน)โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมร่วมสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ
ข้ันน าของโลกและของประเทศ : ภายใต้การอบรม
หลักสูตรmicro:bit(15-16กพ63)

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ 
จ ากัด

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ 
จ ากัด

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063010056 28/1/2020

327 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการจัดอบรม 2รายการ โครงการ
พัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วม
สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการข้ันน าของโลกและ
ของประเทศ : ภายใต้การอบรมหลักสูตร 
micro:bit(15-16กพ63)

17,505.00 17,505.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอโอที อี-ช้อป ร้านไอโอที อี-ช้อป มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063010058 28/1/2020

328 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม 2รายการ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ร่วมสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการข้ันน าของโลก
และของประเทศ : ภายใต้การอบรมหลักสูตร 
Workshop การใช้งาน PLC Mitsubishi เบ้ืองต้น 
(เพ่ิมเติม รุ่นท่ี4)  (1กพ63)

14,605.50 14,605.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโดรเมติก ทูล จ ากัด บริษัท ไฮโดรเมติก ทูล จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063010064 29/1/2020

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

329 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการจัดอบรม 4รายการ โครงการ
พัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วม
สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการข้ันน าของโลกและ
ของประเทศ : ภายใต้การอบรมหลักสูตร Vision with 
Raspberry Pi (15-16กพ63)

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิว เวฟ ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท คิว เวฟ ซิสเต็มส์ จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400063010065 29/1/2020

330 ขออนุมัติซ้ือปล๊ักไฟสวิตซ์แยก (ช่องไฟ4ช่อง สายยาว 3
เมตร) จ านวน 30 อัน ส าหรับใช้ติดต้ังเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตน์ประจ าห้องเรียน ภายใน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว

17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400063010003 31/1/2020

331 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์รายวิชาสมุนไพรใน
ชีวิตประจ าวัน กลุ่ม 1

1,350.00        1,350.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดหนองมน/เสนอราคา 1,350 
บาท

ตลาดหนองมน/เสนอราคา 1,350 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700063010009 28/1/2020

332 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์รายวิชาสมุนไพรใน
ชีวิตประจ าวัน กลุ่ม 3

2,700.00        2,700.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดหนองมน/เสนอราคา 2,700 
บาท

ตลาดหนองมน/เสนอราคา 2,665 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700063010011 28/1/2020

333 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์รายวิชาสมุนไพรใน
ชีวิตประจ าวัน กลุ่ม 2

2,250.00        2,250.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดหนองมน/เสนอราคา 2,250 
บาท

ตลาดหนองมน/เสนอราคา 1,992 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700063010010 28/1/2020

334 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์จุฑามาศ สนธิรัตน์ มาสอนรายวิชา 
68432759 โภชนาการคลินิก 2 วันท่ี 18 มกราคม 2563

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010001 3/1/2020

335 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการ
เพาะเล้ียงเซลล์ รหัสวิชา 68429259

22,052.70 22,052.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
22,052.70 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 22,052.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063010001 3/1/2020

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

336 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 13 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา Protein 
Immuno detection ชีวเคมี และห้องปฏิบัติการกลาง
 MS 406 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และสาขาเทคนิค
การแพทย์

19,912.70 19,912.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 19,912.70 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 19,912.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063010004 6/1/2020

337 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี จ านวน 2 กล่อง เพ่ือ
ใช้ส าหรับการปฏิบัติของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ 
จัดซ้ือคร้ังท่ีแล้วเดือนพฤศจิกายน 2562

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีเสนอ 
7,800 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 7,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010005 6/1/2020

338 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 27,285 บาท

บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 27,285 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063010002 6/1/2020

339 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาชีวเวช
ศาสตร์และสาขาเทคนิคการแพทย์ เทอม 2/2562

42,530.36 42,530.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 42,530.36 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 42,530.36 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063010003 6/1/2020

340 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
จ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอน
รายวิชา 68335760 กายภาพบ าบัดทางกีฬา

8,206.90 8,206.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 8,206.90 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 8,206.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010006 6/1/2020

341 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา Genetic 
Engineering ส าหรับนิสิตสาขาชีวเวชศาสตร์ วิจัยทาง
การแพทย์

11,256.40 11,256.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 11,256.40 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,256.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063010005 7/1/2020

342 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา Hemato 1 เทอม 
2/62

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 5,600 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010010 7/1/2020

343 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 13 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 2 Clinical nutrition 2

12,106.00 12,106.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด สาขาท่ี
 00007 (บางแสน)ราคาท่ีเสนอ 
12,106 บาท

บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด สาขาท่ี
 00007 (บางแสน) ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 12,106 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063010006 8/1/2020

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

344 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาสารเคมี จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนส่วนกลางและรายวิชา
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 เทอม 2/62

3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 3,250 บาท

บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 3,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010021 8/1/2020

345 ขออนุมัติจัดซ้ือปลอกหมอนหนัง PVC ขนาด 19x29 น้ิว
 จ านวน 50 ใบ

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามเบดด้ิงแอนด์แมทเทรส
 ราคาท่ีเสนอ 11,000 บาท

ร้านสยามเบดด้ิงแอนด์แมทเทรส
 ราคาท่ีเสนอ 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063010007 8/1/2020

346 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการ
เพาะเล้ียงเซลล์ รหัสวิชา 68429259

16,542.20 16,542.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 16,542.20 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 16,542.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063010009 8/1/2020

347 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

13,963.50 13,963.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 13,963.50 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 13,963.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063010011 8/1/2020

348 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาของทุกหลักสูตรท่ี
เปิดคณะสหเวชศาสตร์ เทอม 2/2562

7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 7,704 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,704 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010019 8/1/2020

349 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่ง คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสหเวช
ศาสตร์เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือการเปิดรับนิสิต
หลักสูตรรังสีเทคนิค ในวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2563 
(ม.002/63)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีเสนอ
 2,500 บาท

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010012 8/1/2020

350 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ เพ่ือ
ใช้สส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา Micros เทอม 
2/62 (อ.นัฐพล)

35,786.15 35,786.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 35,786.15 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 35,786.15 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063010008 8/1/2020

351 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

17,778.00 17,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 17,778 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 17,778 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063010010 8/1/2020

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

352 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาชีวเวช
ศาสตร์และสาขาเทคนิคการแพทย์ เทอม 2/2562

5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 5,671 บาท

บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,671 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010023 8/1/2020

353 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 6,420 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 6,420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010024 8/1/2020

354 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 3 คัน เพ่ือรับ-
ส่ง อาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการกายภาพบ าบัด
สัมพันธ์คร้ังท่ี 27 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจ าปีการศึกษา 2562 วันท่ี 18-19 มกราคม 
2563 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมนันท์  ภู่ศรี ราคาท่ีเสนอ 
12,000 บาท

นางสมนันท์  ภู่ศรี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063010012 9/1/2020

355 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการแสดงโชว์
ศักยภาพนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ในวันท่ี 15-17 
มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามกีฬากลาง เชาว์ มณีวงศ์

15,297.00 15,297.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทอม & ยุ ราคาท่ีเสนอ 3,918 
บาท,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 979 บาท,ร้าน 888 รวง
ข้าวพาณิชย์ ราคาท่ีเสนอ 563 บาท,
ร้านสองบาท ราคาท่ีเสนอ 490 บาท,

ร้าน ทอม & ยุ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
3,918 บาท,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 979 บาท,ร้าน
 888 รวงข้าวพาณิชย์ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 563 บาท,ร้านสองบาท ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 490 บาท,ร้าน KRUJOE 
SHOP ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010029 9/1/2020

356 ขออนุมัติค่าเช่าชุดส าหรับการจัดโครงการแสดงโชว์
ศักยภาพนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ในวันท่ี 15-17 
มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามกีฬากลาง เชาว์ มณีวงศ์

10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านทอม & ยุ ราคาท่ีเสนอ 2,000 
บาท,ร้าน KRUJOE SHOP ราคาท่ี
เสนอ 8,400 บาท

 ร้านทอม & ยุ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
2,000 บาท,ร้าน KRUJOE SHOP 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010028 9/1/2020

357 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการซ่อมระบบไฟและระบบน้ า
อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 7 รายการ

11,150.00 11,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
เสนอ 11,150 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 11,150 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063010013 10/1/2020

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

358 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบ จ านวน 11 รายการ เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยสาขาชีวเวช
ศาสตร์ คร้ังท่ี 2 (อ.ปอส ารองจ่าย)

1,302.00 1,302.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน 
สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีเสนอ 1,147 
บาท,บริษัท ศรีเมืองเบเกอร่ี แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 160 
บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน 
สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,147 บาท,บริษัท ศรีเมืองเบเกอร่ี 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตกลงซ้ือ 160
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010048 14/1/2020

359 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 20 เล่ม
 เพ่ือใช้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

2,967.00 2,967.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 
2,967 บาท

นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,967 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010056 14/1/2020

360 ขออนุมัติจัดท าตรายาง จ านวน 1 อัน เพ่ือใช้ส าหรับ
การปฏิบัติของบุคลากร ใช้ประทับในเอกสารส าเนา 
(เงินหมุนคณะฯ)

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาท่ีเสนอ 
220 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาท่ีเสนอจ้าง
 220 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010058 16/1/2020

361 ขออนุมัติจัดซ้ือแฟลชไดร์ฟ จ านวน 4 ช้ิน เพ่ือใช้
ส าหรับการส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัย

579.98 579.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 579.98 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 579.98 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010059 16/1/2020

362 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่ง อาจารย์กิตติพงษ์ มานหมัดและอาจารย์อนงค์ 
กระจ่าง มาสอนรายวิชา 68533659 ปฏิบัติการวิทยา
เซลล์นอกระบบนรีเวช ภาคเรียน 2/2562 ในวันท่ี 12
กุมภาพันธ์ 2563

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

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010077 18/1/2020

363 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่ง อาจารย์กิตติพงษ์ มานหมัดและอาจารย์อนงค์ 
กระจ่าง มาสอนรายวิชา 68533659 ปฏิบัติการวิทยา
เซลล์นอกระบบนรีเวช ภาคเรียน 2/2562 ในวันท่ี 5 
กุมภาพันธ์ 2563

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

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010076 18/1/2020

364 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหาร จ านวน 22 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโภชนาการคลินิก 2 
(อ.อุไรภรณ์ส ารองจ่าย)

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์  ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ี
เสนอ 750 บาท

นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010080 20/1/2020

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

365 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 3.79 ลิตร 
(เงินหมุน 006/63)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีเสนอ 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010083 20/1/2020

366 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 2 คัน เพ่ือรับ-
ส่ง อาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
ห้องปฏิบัติการพยาธิประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันพุธ
ท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ภาควิชาพยาวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  พรหมศิริ  ราคาท่ีเสนอ 
100 บาท

นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010089 22/1/2020

367 ขออนุมัติจัดซ้ือพาลาทีน  (น้ าตาลไอโซมอลทูโลส) 
จ านวน 1 กิโลกรัม เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอน
รายวิชาโครงงานวิจัย (อ.นริศาส ารองจ่าย)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีทเวลล์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 300 บาท

บริษัท อีทเวลล์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010102 23/1/2020

368 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองด่ืม จ านวน 17 รายการ (อ.กนก
พรส ารองจ่าย)

2,000.00 1,939.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
1,939.15 บาท

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,939.15 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010101 23/1/2020

369 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาชีวเวช
ศาสตร์และสาขาเทคนิคการแพทย์ เทอม 2/2562

6,259.50 6,259.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท ไซเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 6,259.50 บาท

บริษัท สมาร์ท ไซเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 6,259.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010103 24/1/2020

370 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010104 27/1/2020

371 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 3 หลอด และ
จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera จ านวน 6 หลอด

28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีเสนอ 
28,800  บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 28,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600063010014 27/1/2020

372 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนคร้ังท่ี
 2 หัวข้อโรคหัวใจ ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์  ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ี
เสนอ 2,000 บาท

นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010115 28/1/2020

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

373 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารสด จ านวน 39 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบ าบัด 
เทอม 2/2562 สอบกลางภาค วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ี
เสนอ 2,000 บาท

นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010113 28/1/2020

374 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนคร้ังท่ี
 1 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบ าบัด เทอม
 2/2562 คร้ังท่ี 1 หัวข้อโรคหัวใจ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 
2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ี
เสนอ 2,000 บาท

นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010114 28/1/2020

375 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุในการจัดโครงการบูรณาการ
สุขภาวะผู้สูงอายุในมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์
สุขภาพ ประจ าปี 2563 วันท่ี 30-31 มกราคม 2563 
(เงินหมุน)

4,700.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์  ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ี
เสนอ 500 บาท,บริษัท ควอลิฟาย 
กรุ๊ป จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท
,บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 800 บาท,นางสาวยลดา 
 วรดิถี ราคาท่ีเสนอ 225 บาท

นางเนาวรัตน์  ล้ิมเฮาะสูน ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 500 บาท,บริษัท ควอลิฟาย 
กรุ๊ป จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,800 
บาท,บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 800 บาท,
นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 225 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010112 28/1/2020

376 ขออนุมัติจัดซ้ือรองเท้า จ านวน 30 คู่ (อ.ธนพรรณ) 2,370.00 2,120.00 เฉพาะเจาะจง บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.
(สาขาชลบุรีเซ็นทรัล) สาขาท่ี 
00187 ราคาท่ีเสนอ 2,120 บาท

บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.
(สาขาชลบุรีเซ็นทรัล) สาขาท่ี 
00188 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,120 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010118 29/1/2020

377 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 
เคร่ือง (อ.คุณาวุฒิส ารองจ่าย)

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านSimple it ราคาท่ีเสนอ 
2,300 บาท

ร้านSimple it ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010124 31/1/2020

378 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่ง คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสหเวช
ศาสตร์ ร่วมจัดท าหลักสูตรรังสีเทคนิค ส าหรับการ
เปิดรับนิสิตปริญญาตรี (กุลธราส ารองจ่าย)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีเสนอ
 2,500 บาท

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600063010123 31/1/2020

379 ขออนุมัติจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด วันท่ี 4-5 มก
ราคา 2563

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเนอร์ร่ี จ ากัด บริษัท คลีนเนอร์ร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063010003 3/1/2020

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

380 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองพิมพ์ KYOCERA  หมายเลข
ครุภัณฑ์ 601500201000068 (275)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลาบลาเทค จ ากัด บริษัท บลาบลาเทค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063010015 7/1/2020

381 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ATEC หมายเลข
ครุภัณฑ์ 581500301000433 (275)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063010012 7/1/2020

382 ขออนุมัติจัดซ้ือยา สมุนไพร และอ่ืนๆ รายวิชาเภสัชเวท
 ภาคเรียนท่ี 2/2562

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีทองโอสถ, ร้าน
บ้วนฮ่ัวต้ึงและนายบุญเกิด อยู่ดี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีทองโอสถ, ร้าน
บ้วนฮ่ัวต้ึงและนายบุญเกิด อยู่ดี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063010023 7/1/2020

383 ขออนุมัติซ่อมคอมพิวเตอร์ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์
 561500301000351  (275)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063010013 7/1/2020

384 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองบรรจุและปิดผนึกหลอดแอมพลู 
จ านวน 1 ชุด

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีบี เทค แอนด์ 
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีบี เทค แอนด์ 
เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3700063010004 21/1/2020

385 ขออนุมัติจัดซ้ือถังขยะชนิดใส 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนด์เอ พรีซิช่ัน จ ากัด บริษัท เอ็นพีแอนด์เอ พรีซิช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063010029 8/1/2020

386 ขออนุมัติจัดซ้ือสารป้องกันตะกรันและการกัดกร่อน C -
 77

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนด์เอ พรีซิช่ัน จ ากัด บริษัท เอ็นพีแอนด์เอ พรีซิช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063010028 8/1/2020

387 ขออนุมัติจัดจ้างข่นย้ายเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง เจริญชัยเกียรติ ซัพพลาย เจริญชัยเกียรติ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3700063010001 10/1/2020

388 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์ดูแล
เคร่ืองหนัง (209)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063010057 16/1/2020

389 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี จ านวน 113 รายการ (282) 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันทร์เจ้า ลองจีวิต้ี จ ากัด บริษัท จันทร์เจ้า ลองจีวิต้ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063010054 16/1/2020

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

390 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าคลุมโต๊ะหน้าขาว จ านวน 70 ผืน (217) 66,661.00 66,661.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ที.เอฟ. มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท ไทย ที.เอฟ. มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063010055 16/1/2020

391 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารส าหรับส านักงาน
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (209)

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063010056 16/1/2020

392 อนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
การสอบใบประกอบวิชาชีพ ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562  (175)

2,260.00 2,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่), บ้านจิปาถะ

บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่), บ้านจิปาถะ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063010061 17/1/2020

393 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด จ านวน 2 วัน 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเนอร์ร่ี จ ากัด บริษัท คลีนเนอร์ร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063010070 24/1/2020

394 ขออนุมัติจัดซ้ือซองจดหมาย (209) 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063010074 27/1/2020

395 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานอาคารสถานท่ี 
(209)

20,100.00 20,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063010076 28/1/2020

396 ขออนุมัติจั้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (285) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3700063010077 29/1/2020

397 ซ้ือกรวยจราจร จ านวน 6 อัน  และท่ีแขวนสายยาง 
จ านวน 6 อัน

2,508.00 2,508.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาชลบุรี

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาชลบุรี

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010007 6/1/2563

398 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทาง ไปกลับ ม.บูพรา ชลบุรี ถึง สถาบันเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ กรุงเทพฯ ในวันท่ี 10 มกราคม 
2563

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

PR3800063010008 6/1/2563

399 ซ้ืออุปกรณ์ท าสวน ส าหรับใช้ท าสวนรอบอาคารคณะ
วิทยาการสารสนเทศ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาชลบุรี

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาชลบุรี

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010010 7/1/2563

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

400 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทาง ไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง พัทยา ใน
วันท่ี 11 มกราคม 2563

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

PR3800063010031 8/1/2563

401 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง สนามบิน
สุวรรณภูมิ ในวันท่ี 6 มกราคม 2563

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

PR3800063010037 10/1/2563

402 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 16 
มกราคม 2563

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010058 13/1/2563

403 ซ้ือชุดลูกสูบฟลัชวาล์ว 25 ชุด และ สายฉีดช าระ 15 ชุด 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800063010001 13/1/2563

404 ซ้ือหน่วยความจ าภายนอก Handy Drive 16GB จ านวน
 75 อัน

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010049 13/1/2563

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

PR3800063010050 13/1/2563

406 ซ้ือ Mask ปิดปาก จ านวน 7 กล่อง 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณยาฟาร์มาซี ร้านพรรณยาฟาร์มาซี ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010052 13/1/2563

407 จ้างซักอบรีด ผ้าปูโต๊ จ านวน 11 ผืน 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสีหาดี ซัก อบ รีด ร้านสีหาดี ซัก อบ รีด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010051 13/1/2563

408 ซ้ือกระดาษอาร์ตมัน 190 แกรม จ านวน 6 แพ็ค 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010048 13/1/2563

409 ซ้ือวัสดุ ป้ายช่ือพลาสติกพร้อมสายคล้อง จ านวน 3 แพ็ค
 ชุดปากกาเขียนแผ่นใส จ านวน 4 ชุด กล่องเก็บเอกสาร
 จ านวน 4 แพ็ค ปากกาลูกล่ืน จ านวน 1 แพ็ค ซอง
เอกสารน้ าตาล จ านวน 3 แพ็ค

4,762.28 4,762.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010053 13/1/2563

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

410 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 20 
ม.ค. 63 ณ บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท ไอที โพรเฟสช่ันแนล คอนซัลต้ิง จ ากัด และ 
บริษท อัฟวาแลนท์ จ ากัด

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

PR3800063010082 15/1/2563

411 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 23 
มกราคม 2563

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

PR3800063010087 16/1/2563

412 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 23 
มกราคม 2563

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

PR3800063010088 16/1/2563

413 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 23 
มกราคม 2563  ณ บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พร้ินท์ 
จ ากัด (มหาชน)

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010090 16/1/2563

414 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 23 
มกราคม 2563  ณ บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด

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

PR3800063010092 16/1/2563

415 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 23 
มกราคม 2563

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010089 16/1/2563

416 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 
Proceeding จ านวน 80 เล่ม

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010108 20/1/2563

417 เช่าห้องประชุม จ านวน 1 งาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมารี พัทยา จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่)

บริษัท อมารี พัทยา จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่)

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010116 20/1/2563

418 ซ้ือบัตรคีย์การ์ด 100 ใบ ส าหรับใช้กับเคร่ืองเปิดปิด
ประตูอัตโนมัติ

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800063010003 20/1/2563

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

419 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาส าหรับการนิเทศงานสห
กิจศึกษา ในวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2563

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

PR3800063010099 20/1/2563

420 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาส าหรับการนิเทศงานสห
กิจศึกษา ในวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2563

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

PR3800063010105 20/1/2563

421 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาส าหรับการนิเทศงานสห
กิจศึกษา ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ุ พ.ศ. 2563

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

PR3800063010107 20/1/2563

422 จ้างเหมาเดินสายติดต้ังกล้องวงจรปิด และติดต้ังระบบ
ควบคุมการเปิดปิดประตู จ านวน 1 งาน

34,026.00 34,026.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800063010002 20/1/2563

423 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาส าหรับการนิเทศงานสห
กิจศึกษา ในวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2563

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

PR3800063010104 20/1/2563

424 ซ้ือน้ าด่ืมถัง จ านวน 79 ถัง 2,765.00 2,765.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010096 20/1/2563

425 ซ้ือของท่ีระลึก (อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า) จ านวน 12 ตัว 
ส าหรับในโครงการ KST คร้ังท่ี 12

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010119 22/1/2563

426 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.จุฬาฯ ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563

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

PR3800063010117 22/1/2563

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

427 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ไปกลับ ม.บูรพา ถึง ไปเทค บางนา ในวันท่ี 4 
กุมภาพันธ์ 2563

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010118 22/1/2563

428 ซ่อมเปล่ียนหลอดโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 ชุด 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010128 23/1/2563

429 ซ้ือปากกา จ านวน 15 ด้าม 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010127 23/1/2563

430 ขอซ้ือของท่ีระลึก (เนคไท) จ านวน 2 ช้ิน ส าหรับมอบให้
 Keynote ในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (KST) 
คร้ังท่ี 12

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) 
สาขาชลบุรี

บริษัท โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) 
สาขาชลบุรี

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010138 24/1/2563

431 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 งาน 
ระหว่างวันท่ี 28-31 มกราคม 2563 ส าหรับใช้ในการ
เดินทางในการด าเนินโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
(KST) คร้ังท่ี 12

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800063010004 27/1/2563

432 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 งาน 
ระหว่างวันท่ี 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563 
ส าหรับใช้ในการเดินทางในการด าเนินงานโครงการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ (KST) คร้ังท่ี 12

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010142 27/1/2563

433 ซ้ือวัสดุ กระดาษสา ริบบ้ิน และโบว์ ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (KST) 
คร้ังท่ี 12

116.00 116.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010141 27/1/2563

434 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010140 27/1/2563

435 ซ้ือซองพลาสติกแข็ง จ านวน 20 ซอง ส าหรับใช้ใน
โครงการประชุมวิชาการ KST 2020 คร้ังท่ี 12

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010156 28/1/2563

436 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 3 
กุมภาพันธ์ 2563

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม นายปราโมทย์ ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800063010150 28/1/2563

437 ซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารริโก้ จ านวน 4 
หลอด

15,350.00 15,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800063010005 28/1/2563
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

438 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 2 คัน 
ส าหรับอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับ 
Keynote ในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (KST) 
คร้ังท่ี 12 ในวันท่ี 29 ม.ค.63 และ 31 ม.ค.63

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

PR3800063010152 28/1/2563

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

PR3800063010147 28/1/2563

440 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับใช้เดินทาง ไปกลับ ม.บูรพา ถึงพัทยา ในวันท่ี 29
 ม.ค 63

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

PR3800063010157 29/1/2563

441 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

PR3900063010001 2/1/2563

442 จ้างประกาศนียบัตร 36 ชุด โครงการบริการวิชาการฯ   
  สอวน.

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกเซลอาร์ต/เสนอราคา 540.00
 บาท

ร้านพิกเซลอาร์ต/เสนอราคา 540.00
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR000031 9/1/2563

443 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชากรฯ สอ
วน.

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกเซลอาร์ต/เสนอราคา 500.00
 บาท

ร้านพิกเซลอาร์ต/เสนอราคา 500.00
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR000032 9/1/2563

444 จ้างท าข้อสอบ 36 ชุด โครงการบริการวิชาการฯ สอวน. 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.บี.ปร้ินท์ช็อป/เสนอราคา 
900.00 บาท

ร้านเอส.บี.ปร้ินท์ช็อป/เสนอราคา 
900.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR000033 9/1/2563

445 ขอซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวัสดุอิเล็คโทรนิคส์ 6,771.00 6,771.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทร
นิคส์ จ ากัด/เสนอราคา 6,771.00 
บาท

บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทร
นิคส์ จ ากัด/เสนอราคา 6,771.00 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900063010022 16/1/2563

446 จ้างท าโปสเตอร์ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกเซลอาร์ต/เสนอราคา 
2,100.00 บาท

ร้านพิกเซลอาร์ต/เสนอราคา 
2,100.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900063010018 16/1/2563

447 จ้างเหมารถตู้ วันท่ี 17-19 ม.ค.2563 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ/
เสนอราคา 9,800.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ/
เสนอราคา 9,800.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900063010019 16/1/2563
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

448 จ้างเหมาบริการรถตู้ วันท่ี 30-31 ม.ค. 2563 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ/
เสนอราคา 10,200.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ/
เสนอราคา 10,200.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900063010002 28/1/2563

449 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

PR3900063010031 30/1/2563

450 ขอความเห็นชอบเสนอจ้าง-ท าตรายาง จ านวน 16 อัน 
เพ่ือใช้ในการท างานด้านการเงิน สารบรรณ และพัสดุ
ของสถาบันภาษา

3,790.00        3,790.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา    
   2.มีความน่าเช่ือถือ และมีอาชีพ
รับท าตรายาง โดยตรง

PR4000063010015 14/1/2020

451 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ-หมึกพิมพ์เลเซอร์สี HP 4สี 
(สีด า สีฟ้า สีเหลือง และสีแดง) ใช้ในโครงการศูนย์
ส่งเสริมการบูรณาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (CLIL)

9,900.00        9,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา    
   2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ 
และจัดจ าหน่ายหมึกพิมพ์แท้ และ
วัสดุส านักงานทุกประเภท โดยตรง

PR4000063010020 16/1/2020

452 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ-วัสดุส านักงาน จ านวน 9 
รายการ ตามใบประกอบเสนอซ้ือเลขท่ี 0005/63 เพ่ือ
ใช้ในโครงการศูนย์ส่งเสริมการบูรณาการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(CLIL)

14,882.91      14,882.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา    
   2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ 
และมีอาชีพท่ีมีอาชีพรับผลิตป้าย
โฆษณา อุปกรณ์ออกบูธ ส่ิงพิมพ์
อิงค์เจ็ท ฯลฯโดยตรง

PR4000063010025 22/1/2020

453 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ-วัสดุส านักงานตามใบ
ประกอบเสนอซ้ือ 0006/63 จ านวน 6 รายการ เพ่ือใช้
ในโครงการวิจัยศึกษาผลของการเพ่ิมพูนศักยภาพ
ทางด้านภาษาอังกฤษในสถาบันอาชีวศึกษา เพ่ือรองรับ
การเติบโตในอีอีซี

19,094.78      19,094.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา    
   2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ 
และมีอาชีพท่ีมีอาชีพรับผลิตป้าย
โฆษณา อุปกรณ์ออกบูธ ส่ิงพิมพ์
อิงค์เจ็ท ฯลฯโดยตรง

PR4000063010027 24/1/2020
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

454 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ-หมึกพิมพ์สีด า เคร่ืองรุ่น EZ 
201A ขนาด A4เพ่ือใช้ในโครงการวิจัยศึกษาผลของการ
เพ่ิมพูนศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษในสถาบัน
อาชีวศึกษา เพ่ือรองรับการเติบโตในอีอีซี

5,885.00        5,885.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา    
   2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ 
และจัดจ าหน่ายหมึกพิมพ์ และ
กระดาษไข เคร่ืองรุ่น EZ 201A 
ขนาด A4  โดยตรง

PR4000063010028 24/1/2020

455 ขอความเห็นชอบเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 14 
เคร่ือง  จ านวน 6 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 - เดือนกรกฎาคม 2563 เพ่ือรองรับการท างานของ
บุคลากรสถาบันภาษา

62,916.00      62,916.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป 1.คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ราคา    
   2.บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ 
และมีอาชีพจ าหน่าย และให้เช่า 
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ฯลฯ
โดยตรง

PO4000063010001 27/1/2020

456 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรีสสาย 2/ราคาท่ีเสนอ 1,800 
บาท

ร้านบรีสสาย 2/ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063010003 2/1/2563

457 ขออนุมัติจัดซ้ือสายสัญญาณเสียง,คีย์บอร์ด 3,590.00 3,590.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/ราคาท่ี
เสนอ 3,590 บาท

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 3,590 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063010015 7/1/2563

458 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุส านักงานและ
การเรียนการสอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ  8,946 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีตกลงซ้ือ  8,946 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063010017 9/1/2563

459 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet ,
สายสัญญาณ RGB

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 4,300 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063010016 9/1/2563

460 ขออนุมัติจ้างเหมาเปล่ียนสุขภัณฑ์ห้องน้ าหญิงและ
จัดท าราวบันได

44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์/ราคาท่ีเสนอ 43,329.65 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์/ราคาท่ีตกลงจ้าง 43,329.65 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063010018 13/1/2563

461 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าโล่ส าหรับรางวัลท่ี1-3 โครงการ
ประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานคร้ังท่ี40

67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุรีย์  เผ่าภูผา/ราคาท่ีเสนอ 
67,500 บาท

นางสุรีย์  เผ่าภูผา/ราคาท่ีตกลงจ้าง 
67,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063010027 20/1/2563

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

462 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งเวทีการประกวดในงาน
โครงการประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานคร้ังท่ี 40

32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง  นายกิตต์ิธัญญา  สงสกุล/ราคาท่ี
เสนอ 32,500 บาท

 นายกิตต์ิธัญญา  สงสกุล/ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 32,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063010028 20/1/2563

463 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานและการเรียนการสอน 15,343.92 15,343.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีเสนอ 15,343.92 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,343.92 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063010033 27/1/2563

464 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสารหลักสูตร 466.00 466.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสดใส ก๊อบป้ี /ราคาเสนอ 466 
บาท

ร้านสดใส ก๊อบป้ี /ราคาท่ีตกลงจ้าง 
466 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200063010036 30/1/2563

465 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300063010001 7/1/2020

466 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) รับส่ง
คณาจารย์มาท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 13
 มกราคม พ.ศ. 2563

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

PR4300063010005 9/1/2020

467 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) รับส่ง
คณาจารย์มาท าการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 20
 มกราคม พ.ศ. 2563

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

PR4300063010006 15/1/2020

468 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ เดินทางพาคณาจารย์
ไปร่วมแนะแนวศึกษาต่อ งานวันเปิดบ้านวิชาการ ณ 
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อ.เมือง จ.ระยอง วันท่ี 21
 มกราคม พ.ศ. 2563

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300063010007 16/1/2020

469 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน-ด้านงานคอมพิวเตอร์ 
(ระหว่างวันท่ี 6-31 มกราคม พ.ศ.2563) - นางสาวชลิ
ตา ชะอุ่มใบ

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลิตา ชะอุ่มใบ/ราคาท่ีเสนอ 
16,000

น.ส.ชลิตา ชะอุ่มใบ/ราคาท่ีตกลงจ้าง
 16,000

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4500063010002 3/1/2563

470 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน-ด้านงานธุรการ 
(นางสาวกนกอร แจ่มจรัส) ระหว่างวันท่ี 6 มกราคม 
2563 - 31 มกราคม 2563

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกอร แจ่มจ ารัส/ราคาท่ีเสนอ 
9,000

น.ส.กนกอร แจ่มจ ารัส/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 9,000

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4500063010001 3/1/2563

471 ขออนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมทางไกล ช้ัน 7 
อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารศาสตราจารย์ 
ดร.ประยูร จินดาประดิษฐ์)

76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008/ราคาท่ี
เสนอ 76,500

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008/ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 76,500

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4500063010001 6/1/2563

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

472 ขออนุมัติค่าวัสดุและอุปกรณ์-โครงการท าบุญวันคล้าย
วันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัยฯ ในวันท่ี 17/1/2563 (ค่า
ดอกไม้/ค่าชุดสังฆทาน/ค่าของไว้/ค่าวัสดุอุปกรณ์)

19,300.00 19,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ 1,000.50  , 
สถานปฏิบัตารเภสัชกรรมชุมชน คณะ
เภสัชศาสตร์/ราคาท่ีเสนอ 2,700 , 
ร้านบ้านดอกไม้/ราคาท่ีเสนอ 5,900 ,
 ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์/ราคาท่ี
เสนอ 405 , บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 75 , ร้านก๋ว
เต๋ียวเป็ดป้าโชค ณ อ่างศิลา/ราคาท่ี
เสนอ 600

บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,000.50 
 , สถานปฏิบัตารเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์/ราคาท่ีตกลงซ้ือ
2,700 , ร้านบ้านดอกไม้/ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ5,900 , ร้านแม่ประภา
สังฆภัณฑ์/ราคาท่ีตกลงซ้ือ 405 , 
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 75 , ร้านก๋วเต๋ียว
เป็ดป้าโชค ณ อ่างศิลา/ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 600

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4500063010007 8/1/2563

473 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุส านักงาน 5,440.00 5,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีเสนอ 5,430.08

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,430.08

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4500063010012 9/1/2563

474 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายงานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบ
สายไฟและสายแลนส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย

24,626.05 24,626.05 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008/ราคาท่ี
เสนอ 24,626.055

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008/ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 24,626.05

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4500063010015 20/1/2563

475 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน-งานธุรการ (ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เดือนกันยายน 2563) จ านวน
 8 เดือน

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกอร แจ่มจ ารัส/ราคาท่ีเสนอ 
80,000

น.ส.กนกอร แจ่มจ ารัส/ราคาท่ีตกลง
จ้าง 80,000

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4500063010002 30/1/2563

476 ขออนุมัติซ้ือรถเข็นของใช้ผู้ป่วย จ านวน 3 คัน 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ 
จ ากัด

บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010002 2/1/2563

477 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง จ านวน 6 รายการ         30,310.00 30,310.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คุณาวงศ์เดช นายธนิต คุณาวงศ์เดช คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010008 2/1/2563

478 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่ังน้ าหนักผู้ใหญ่แบบดิจิตอล ขนาด 
250 กก. พร้อมท่ีวัดส่วนสูง จ านวน 1 เคร่ือง และชุดหู
ฟังผู้ใหญ่ จ านวน 2 ชุด

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010003 2/1/2563

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

479 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 2 เคร่ือง 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010005 2/1/2563

480 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตู้น้ าเย็น จ านวน 1 ตู้ 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรองน้ าชลบุรี ร้านกรองน้ าชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010011 2/1/2563

481 แผ่นพับและโรลอัพ จ านวน 2 รายการ 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010007 2/1/2563

482 ซ้ือชุดไส้กรอง 5 ข้ันตอน จ านวน 5 ชุด 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรองน้ าชลบุรี ร้านกรองน้ าชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010009 2/1/2563

483 จ้างค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 3 เคร่ือง

46,331.00 46,331.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010010 2/1/2563

484 ซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 1 เคร่ือง 9,350.00 9,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010006 2/1/2563

485 ซ้ือหน้ากากส าหรับเคร่ืองช่วยหายใจ จ านวน 1 ชุด 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010012 2/1/2563

486 ซ้ือวัสดัุในโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010019 3/1/2563

487 ซ้ือยา Tar shampoo 200 ml จ านวน 100 ขวด 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010020 3/1/2563

488 ขอจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จ ากัด บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010056 6/1/2563

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

489 ขอซ้ือ Intubating stylet 6,997.80 6,997.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010046 6/1/2563

490 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,375.00 12,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010045 6/1/2563

491 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010049 6/1/2563

492 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010048 6/1/2563

493 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010050 6/1/2563

494 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,300.00 11,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010052 6/1/2563

495 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010047 6/1/2563

496 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010051 6/1/2563

497 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010054 6/1/2563

498 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 62,595.00 62,595.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010057 6/1/2563

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

499 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010053 6/1/2563

500 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 10 เคร่ือง 95,931.00 95,931.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จ ากัด บริษัท ออดิเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120366 6/1/2563

501 ขออนุมัติซ้ือแท็บเล็ตพีซีส าหรับเป็นส่ือการเรียนรู้ใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพแผนกผู้ป่วยนอก จ านวน 2 เคร่ือง

26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120288 6/1/2563

502 ซ้ือ Elisio 170 HR จ านวน 36 ช้ิน 34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120220 6/1/2563

503 ซ้ือ ขวดแก้วส าหรับยาฉีด สีชา 10 ml จ านวน 190 ใบ ,
 ฝาจุกใน/จุกยางเทา 10 ml จ านวน 1000 ชุด , ฝา 
นอก/ฝายาฉีดสีเงิน 10 ml จ านวน 1000 ชุด

3,025.00 3,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010033 6/1/2563

504 ซ้ือ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 9 รายการ ตามเอกสารแนบ 71,250.00 71,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จ ากัด บริษัท โคโลซาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010036 6/1/2563

505 ซ้ือยา Amoxycillin 500 mg cap (GPO Mox) จ านวน
 100 กล่อง , Clindamycin 300 mg cap (Clinda 
GPO) จ านวน 100 กล่อง

91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010035 6/1/2563

506 ซ้ือยา CefTRlaxone 1 gm inj (Cef3) จ านวน 2000 
vial

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010023 6/1/2563

507 ซ้ือยา Deferoxamine 500 mg inj (Desferal) จ านวน
 20 กล่อง

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010034 6/1/2563

508 ซ้ือยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess10) จ านวน
 5 กล่อง

89,933.50 89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010024 6/1/2563

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

509 ซ้ือยา Tears3 Naturale Tears (HPML 0.3% - 0.8 
ml/อัน) จ านวน 650 กล่อง

94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010026 6/1/2563

510 ซ้ือยา Water (sterile) 1000 ml (AS) จ านวน 600 ขวด 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010028 6/1/2563

511 ซ้ือยา Zoledronic acid 5 mg/100 ml inj (Aclasta)
 จ านวน 7 กล่อง

88,142.32 88,142.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010027 6/1/2563

512 ซ้ือยา lodine Crystal 450 gm จ านวน 1 กระปุก , 
Potassium citrate 450 gm Powder จ านวน 1 ขวด ,
 Zinc sulphate heptahydrate AR 1 kg จ านวน 1 
ขวด

4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010030 6/1/2563

513 ซ้ือยา tramadol 50 mg/1 ml inj (Tramadon) 
จ านวน 30 กล่อง

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010025 6/1/2563

514 ซ้ือล้อ 5 น้ิว มีระบบเบรค และไม่มีระบบเบรค 3,723.60 3,723.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010040 6/1/2563

515 ซ้ือล้อส าหรับเตียงผู้ป่วยมีระบบเบรก จ านวน 20 ชุด 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010006 6/1/2563

516 ซ้ือล้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จ านวน4ล้อ 
550800101000067

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010005 6/1/2563

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

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010031 6/1/2563

518 ซ้ือโช๊คเตียงผ่าตัด จ านวน 2 ต้น 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010004 6/1/2563

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

519 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 22,080.00 22,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010081 7/1/2563

520 ซ้ือไนโตรเจนเหลว 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010059 7/1/2563

521 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 21,293.00 21,293.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010074 7/1/2563

522 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 16,863.20 16,863.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010079 7/1/2563

523 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 4 รายการ 22,823.10 22,823.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010078 7/1/2563

524 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ ทรีเวย์สต
อปค๊อก 50 ช้ิน จ านวน 50 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010076 7/1/2563

525 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 8 
รายการ

31,993.00 31,993.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเลอร์เทค จ ากัด บริษัท แอลเลอร์เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120365 7/1/2563

526 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับเด็ก 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063120414 7/1/2563

527 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010066 7/1/2563

528 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 1 ชนิด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จ ากัด บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010063 7/1/2563

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

529 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 1 ชนิด 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010061 7/1/2563

530 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 1 ชนิด 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010060 7/1/2563

531 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 52,815.20 52,815.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010080 7/1/2563

532 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010075 7/1/2563

533 ซ้ือยา Cetirizine 1 mg/ml 60 ml syr (Zymed) 
จ านวน 500 ขวด , Calcium carbonate 1500 mg 
tab (Caltab1500) จ านวน 200 กล่อง

47,885.00 47,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010087 8/1/2563

534 ซ้ือยา Doxazosin 4 mg (CORDOXA) จ านวน 300 
กล่อง , Fexofenadine 60 mg (Fenafex) จ านวน 
200 กล่อง

61,500.00 61,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010095 8/1/2563

535 ซ้ือยา Ferrous fumarate 200 mg จ านวน 100 กล่อง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010092 8/1/2563

536 ซ้ือยา GliPlzide 5 mg (Glycedilb) จ านวน 500 กล่อง 54,500.00 54,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010091 8/1/2563

537 ซ้ือลูกประคบสมุนไพร 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010086 8/1/2563

538 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) 
จ านวน 2000 ขวด , Acetar 1000 ml (A.N.B) จ านวน
 400 ถุง

70,400.00 70,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010093 8/1/2563

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

539 ซ้ือยา Thiopental 1000 mg inj (Pentothal) จ านวน
 20 vial

3,188.60 3,188.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010089 8/1/2563

540 ซ้ือยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm) 
จ านวน 900 หลอด

91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010090 8/1/2563

541 ซ้ือยา Mebeverine 135 mg tab (Duspatin) จ านวน
 30 กล่อง , Gemfibrozil 300 mg (Hidil) จ านวน 150
 กล่อง , Omeprazole 20 mg cap (Miracid) จ านวน
 300 กล่อง

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010094 8/1/2563

542 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010100 9/1/2563

543 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010097 9/1/2563

544 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010096 9/1/2563

545 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010099 9/1/2563

546 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 ชนิด 47,600.00 47,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญชูเฮาส์ ห้างหุ้นส่วนสามัญชูเฮาส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010105 9/1/2563

547 ซ้ือกรอบรูปภาพ ขนาด 10 x 12 น้ิว 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010110 9/1/2563

548 ซ้ือถังขยะ จ านวน 3 ชนิด 30,388.00 30,388.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010106 9/1/2563

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

549 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 ชนิด 63,549.44 63,549.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010107 9/1/2563

550 ซ้ือวัสดุส านักงาน 24 ชนิด 48,963.20 48,963.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010103 9/1/2563

551 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 29,724.60 29,724.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010115 9/1/2563

552 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 63,130.00 63,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010113 9/1/2563

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

PR8000063010114 9/1/2563

554 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010098 9/1/2563

555 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 4 รายการ 84,102.00 84,102.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010122 10/1/2563

556 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ  Starter 
kit Flush With Brush จ านวน 100 กล่อง

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010120 10/1/2563

557 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ 
Unometer Safeti Plus 150 cm จ านวน 200 ช้ิน

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

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010124 10/1/2563

558 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ 
Disposable Surgical Blade Carbon S No.15c 
จ านวน 2 กล่อง

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010123 10/1/2563

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

559 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010133 13/1/2563

560 ซ้ือวัสดุในโครงการต้ังครรภ์คุณภาพฯ 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010134 13/1/2563

561 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,980.40 3,980.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010165 13/1/2563

562 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010162 13/1/2563

563 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010154 13/1/2563

564 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010163 13/1/2563

565 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,100.00 15,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010158 13/1/2563

566 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010159 13/1/2563

567 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010156 13/1/2563

568 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010157 13/1/2563

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

569 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,895.00 27,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010155 13/1/2563

570 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 35,450.00 35,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010161 13/1/2563

571 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010160 13/1/2563

572 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010164 13/1/2563

573 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010152 13/1/2563

574 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 85,065.00 85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010153 13/1/2563

575 ค่าบริการสลายน่ิว จ านวน 2 ราย 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010013 15/1/2563

576 จ้างซ่อมรถทะเบียน นค 6733 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท์ นายปรีชา มุทิตานนท์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010135 13/1/2563

577 ซ้ือ ขวดแก้วสีใส 500 ml กลม (ฝาด าพร้อมจุกใน) 
จ านวน 200 ใบ , ขวดแก้วสีชา 60 ml (ฝาด าพร้อมจุก
ใน) จ านวน 400 ใบ

4,836.00 4,836.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010145 13/1/2563

578 ซ้ือยา Amitryptyline 10 mg (Polytanol10) จ านวน 
50 กล่อง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอล ฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010140 13/1/2563

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

579 ซ้ือยา Augmentin 228/5 ml sus (200+28) 70 ml 
(RANCLAV) จ านวน 20 ขวด

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010151 13/1/2563

580 ซ้ือยา Calctionin spray 200iu/d 14d 
(Mycalcitonin) จ านวน 20 ขวด

20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010149 13/1/2563

581 ซ้ือยา Cephalexin 250 mg cap (Cephalex) จ านวน
 100 กล่อง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010139 13/1/2563

582 ซ้ือยา Chloramphenicol 1% Oph Oint 5 gm 
จ านวน 50 โหล

8,406.00 8,406.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010148 13/1/2563

583 ซ้ือยา D 5 W 1000 ml จ านวน 100 ถุง 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010138 13/1/2563

584 ซ้ือยา Desflurane 240 mL (Suprane) จ านวน 15 
ขวด

83,861.25 83,861.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010141 13/1/2563

585 ซ้ือยา Furosemide 40 mg tab (Furide) จ านวน 50 
ขวด

7,008.50 7,008.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010147 13/1/2563

586 ซ้ือยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จ านวน 350 
กล่อง

97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010143 13/1/2563

587 ซ้ือยา METHOtrexate  2.5 mg จ านวน 100 กล่อง 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010136 13/1/2563

588 ซ้ือยา Povidone lodine Soln 200 ml (Betamed 
Soln) จ านวน 500 bot

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010150 13/1/2563

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

589 ซ้ือยา Proctosedyl Suppo 15 gm (Doproct) 
จ านวน 200 กล่อง

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010144 13/1/2563

590 ซ้ือยา Sodium chloride 0.9% (refill) 20 sach. 
(Cleanoze) จ านวน 500 กล่อง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010146 13/1/2563

591 ซ้ือยา Vitamin C 500 mg tab 15 เม็ด/หลอด 
(Ascee) จ านวน 100 หลอด

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010142 13/1/2563

592 ซ้ือยา ประสะไพล 400 mg cap (70 cap) จ านวน 30 
ขวด ,ยาชงหญ้าดอกขาว 2 gm/ซอง (10 ซอง) จ านวน 
10 ห่อ

2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010137 13/1/2563

593 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11,550.00 11,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010168 13/1/2563

594 ซ้ือยา Baclofen 10 mg (Fenisal) จ านวน 100 กล่อง 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010174 14/1/2563

595 ซ้ือยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จ านวน 350 
กล่อง

94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010177 14/1/2563

596 ซ้ือยา Ibuprofen 400 mg tab (Duran) จ านวน 100 
กล่อง , Paracet 60 mg/0.6 ml 15 ml syr drop 
(Sara drop) จ านวน 300 ขวด

42,850.00 42,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010175 14/1/2563

597 ซ่อมรถทะเบียน นค 6733 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท์ นายปรีชา มุทิตานนท์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010178 14/1/2563

598 ซ้ือยา Pitavastatin 2 mg tab (Livalo) จ านวน 60 
กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010172 14/1/2563

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

599 ซ้ือยา ฟ้าทะลายโจร 400 mg cap (60 cap) จ านวน 
300 ขวด , ยาหอมเทพจิตร 15 gm จ านวน 10 ขวด

16,440.00 16,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010173 14/1/2563

600 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 4,365.60 4,365.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010179 14/1/2563

601 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 1000 ml จ านวน 2000 ถุง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010176 14/1/2563

602 ขอจ้างตัดชุดปราศจากเช้ือ 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ท้อปไลน์  โพรดักส์ จ ากัด บริษัท  ท้อปไลน์  โพรดักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010014 15/1/2563

603 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010230 15/1/2563

604 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองตรวจหู จ านวน 1 เคร่ือง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอส.ที. เมดิคอล ซัพพลาย 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

บริษัท เอ.เอส.ที. เมดิคอล ซัพพลาย 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010181 15/1/2563

605 ซ้ือImpress Catheter 5F 65cm 0.035 2RC จ านวน 
1 เส้น

1,312.50 1,312.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล
แตนท์ จ ากัด

บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล
แตนท์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010226 15/1/2563

606 ซ้ือผ้าขนหนู 1 รายการ 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลีธนกิจ ร้าน ลีธนกิจ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010228 15/1/2563

607 ซ้ือยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 
t/tube จ านวน 700 หลอด

99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010205 15/1/2563

608 ซ้ือยา Albumin human 20% 50 ml 
(Albumin20TRCS) จ านวน 96 vial

98,688.00 98,688.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 
สภากาชาดไทย

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010227 15/1/2563

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

609 ซ้ือยา Alendron70+VitD56 tab (Fosamaxplus) 
จ านวน 300 กล่อง

98,547.00 98,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010225 15/1/2563

610 ซ้ือยา Alogliptin 25 mg tab (Nesina) จ านวน 100 
กล่อง

95,872.00 95,872.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010209 15/1/2563

611 ซ้ือยา Bicalutamide 50 mg (Casodex) จ านวน 45 
กล่อง

94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010192 15/1/2563

612 ซ้ือยา Brimonidine 0.15% e.d 5 ml (Alphagan) 
จ านวน 200 ขวด

61,632.00 61,632.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010213 15/1/2563

613 ซ้ือยา CMCsodium 0.5% + Glycerol 0.9% e.d 15
 ml (Optive) จ านวน 800 ขวด

97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010222 15/1/2563

614 ซ้ือยา Ertapenam 1 gm (Invanz) จ านวน 100 กล่อง 93,518.00 93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010195 15/1/2563

615 ซ้ือยา Etanercept 50 mg inj (Enbrel PFS) ฉร.น 
จ านวน 4 กล่อง

61,632.00 61,632.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010191 15/1/2563

616 ซ้ือยา Leflunomide 20 mg tab (Arava) จ านวน 60 
กล่อง

99,124.80 99,124.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010193 15/1/2563

617 ซ้ือยา Lopinavir 100+Ritonavir 25 tab (Aluvia) 
จ านวน 60 ขวด

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010207 15/1/2563

618 ซ้ือยา Macrogol 4000 pwd 137.155 gm (Niflec) 
จ านวน 100 ซอง

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010212 15/1/2563

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

619 ซ้ือยา Magesto F (Mamylase +...) tab จ านวน 10 
กล่อง

6,441.40 6,441.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010218 15/1/2563

620 ซ้ือยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จ านวน 
250 กล่อง

92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010223 15/1/2563

621 ซ้ือยา Nutricia Infatrinl 400 gm จ านวน 12 กระป๋อง 4,410.03 4,410.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010190 15/1/2563

622 ซ้ือยา Omega 3 acid ethyl ester 1 gm cap 
(Omacor) จ านวน 60 ขวด

47,780.40 47,780.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010208 15/1/2563

623 ซ้ือยา Phospholipids 300 mg cap (Essential 
Forte) จ านวน 20 กล่อง

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010220 15/1/2563

624 ซ้ือยา Piperacillin4+Tazobactam 0.5 g inj 
(Tazocin) จ านวน 50 กล่อง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010197 15/1/2563

625 ซ้ือยา Potassium NaHCi 280 gm pwd (Uralyt U) 
จ านวน 100 กระป๋อง

55,426.00 55,426.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010198 15/1/2563

626 ซ้ือยา ProCAterol 5 mcg/1 ml syr 60 ml (Meptin)
 จ านวน 300 ขวด

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010196 15/1/2563

627 ซ้ือยา Tdap vac 0.5 mL (Adacel) จ านวน 10 vial 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010194 15/1/2563

628 ซ้ือยา Valproate 500 mg tab (Depakine Chrono) 
จ านวน 200 ขวด

60,348.00 60,348.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010216 15/1/2563

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

629 ซ้ือยา Valsartan 160 mg tab (TaReg) จ านวน 500 
กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010215 15/1/2563

630 ซ้ือยา Venlafaxine 75 mg cap (Valosine SR) 
จ านวน 100 กล่อง , Flupentlxol 0.5+Melitracen 
10 mg tab (Anxiset) จ านวน 50 กล่อง

59,278.00 59,278.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010180 15/1/2563

631 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010231 15/1/2563

632 ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการฯ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010232 15/1/2563

633 ซ้ือหมอนใยสังเคราะห์ 2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลีธนกิจ ร้าน ลีธนกิจ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010229 15/1/2563

634 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 69,200.00 69,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010187 15/1/2563

635 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 10,935.40 10,935.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010234 16/1/2563

636 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010233 16/1/2563

637 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ Blue 
pad 45*90 cm จ านวน 50 ลัง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ็ม.พี.วี. จ ากัด บริษัท  เอ็ม.พี.วี. จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010237 16/1/2563

638 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ 
Defibrillator Gel จ านวน 12 หลอด

7,680.00 7,680.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010238 16/1/2563

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

639 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ Elastic 
bandage 10 cm *4.5m.(ผ้าพันเคล็ดขนาด 4 น้ิว) 
จ านวน 1,308 ม้วน

27,468.00 27,468.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010235 16/1/2563

640 ซ้ือยา Tetanus IG 250 iu/1 ml inj (Tetagam P) 
จ านวน 50 vial

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010243 16/1/2563

641 ขออนุมัติเปล่ียนหนังหุ้มเบาะ จ านวน 2 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สาธิตเบาะ ร้าน สาธิตเบาะ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010244 16/1/2563

642 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ แผ่นข้ัว
สัญญาณไฟฟ้าส าหรับเคร่ือง EST (Blue Sensor รุ่น 
T-OO-S) จ านวน 20 ซอง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010236 16/1/2563

643 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010254 17/1/2563

644 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010252 17/1/2563

645 ซ้ือยา Alcohol Rub 150 ml (+Hibi. 0.5%) 
Microrubl 150 ml จ านวน 500 ขวด , Alcohol Rub
 300 ml (+Hibis.0.5%) Microrubl 300 ml จ านวน 
500 ขวด

66,875.00 66,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010278 17/1/2563

646 ซ้ือยา Aspirin 81 mg (B-Aspirin) จ านวน 200 กล่อง 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010279 17/1/2563

647 ซ้ือยา Drotaverine 40 mg (Deolin) จ านวน 2 กล่อง 3,488.20 3,488.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010277 17/1/2563

648 ซ้ือยา Norgesic L (Para450+Orphe35) tab 
(TORRENT) จ านวน 200 กล่อง

58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010281 17/1/2563

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

649 ซ้ือยา Sertraline 50 mg tab (SerLIFt) จ านวน 500 
กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010282 17/1/2563

650 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010260 17/1/2563

651 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 10,395.00 10,395.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย 
จ ากัด

บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010261 17/1/2563

652 ซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 1 เคร่ือง 11,070.00 11,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010257 17/1/2563

653 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010255 17/1/2563

654 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010297 20/1/2563

655 ซ้ือยา Sildenafil 100 mg tab (Sidegra) จ านวน 200
 กล่อง , Sildenafil 50 mg tab (Sidegra50) จ านวน 
200 กล่อง , Tenofovir 300+Emtricitabine 200 tab
 (TENO-EM) จ านวน 100 ขวด

82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010303 20/1/2563

656 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

PR8000063010294 20/1/2563

657 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,336.00 10,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเค เมดิคอล จ ากัด บริษัท ซีเค เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010288 20/1/2563

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

658 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010290 20/1/2563

659 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010286 20/1/2563

660 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010291 20/1/2563

661 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010292 20/1/2563

662 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,644.80 30,644.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010287 20/1/2563

663 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010283 20/1/2563

664 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010284 20/1/2563

665 ขออนุมัติซ้ือ/จ้าง ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล 40,624.50 40,624.50 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010032 20/1/2563

666 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

PR8000063010314 20/1/2563

667 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

PR8000063010301 20/1/2563

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

668 ซ้ือถังดับเพลิง และเติมน้ ายาเคมีดับเพลิง 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010293 20/1/2563

669 ซ้ือยา Acetylcysteine 300 mg/3 ml inj (Fluimucil)
 จ านวน 100 กล่อง

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010305 20/1/2563

670 ซ้ือยา AdeNOsine 6 mg/2 ml (Adenocor) จ านวน 
5 กล่อง

13,150.30 13,150.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010313 20/1/2563

671 ซ้ือยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125) 
(Cavumox) จ านวน 900 กล่อง

95,337.00 95,337.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010304 20/1/2563

672 ซ้ือยา Chlorhexidine (SMW) 120 mg/100 ml 180
 ml (B mouthwash) จ านวน 500 ขวด

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010310 20/1/2563

673 ซ้ือยา Dextromethorphan 15 mg (เภสัชกรรมทหาร)
 จ านวน 100 กล่อง

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010306 20/1/2563

674 ซ้ือยา Dorzolamide 2%+TML 0.5% e.d 5 ml 
(Cosopt) จ านวน 200 กล่อง

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010312 20/1/2563

675 ซ้ือยา Enoxaparin 6000 iu/0.6 ml (Clexane) 
จ านวน 100 กล่อง

48,364.00 48,364.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010295 20/1/2563

676 ซ้ือยา Ginkgo biloba extract 120 mg tab 
(Tebonin forte) จ านวน 100 กล่อง

50,504.00 50,504.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010309 20/1/2563

677 ซ้ือยา Mometasone 0.1% 5 gm cream (Elomet) 
จ านวน 300 หลอด

23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010307 20/1/2563

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

678 ซ้ือยา Nortriptyline 10 mg tab (ORTRIP 10) จ านวน
 10 กล่อง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอล ฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010308 20/1/2563

679 ซ้ือยา Roxithromycin 150 mg tab (Coroxin) 
จ านวน 50 กล่อง , BroMhexine 8 mg tab 
(Cohexine) จ านวน 100 กล่อง

18,550.00 18,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010311 20/1/2563

680 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010296 20/1/2563

681 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010361 21/1/2563

682 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010036 23/1/2563

683 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010037 23/1/2563

684 ซ้ือยา Aescin 20 mg tab (Reparil) จ านวน  200 
กล่อง

94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010328 21/1/2563

685 ซ้ือยา Alverine60+Simethicone300mg tab 
(Meteospasmyl) จ านวน 50 กล่อง

11,021.00 11,021.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010329 21/1/2563

686 ซ้ือยา Azelaic acid 0.2g/g cream 30 g (Skinoren) 
จ านวน 30 หลอด

11,941.20 11,941.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010336 21/1/2563

687 ซ้ือยา Benzydamine HCl 3 mg/ml spray (D 
Throat) จ านวน 100 ขวด

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010343 21/1/2563

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

688 ซ้ือยา Budesonide 64 mcg/P 120D (Rhinocort 
Aqua) จ านวน 300 ชุด

43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010349 21/1/2563

689 ซ้ือยา Calcium carbonate 1500 mg tab (Caltab 
1500) จ านวน 200 กล่อง

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010325 21/1/2563

690 ซ้ือยา Carbocysteine lysine 90 mg/ml syr 120 ml
 (Fluifort) จ านวน 100 ขวด , Levodropropizine 6
 mg/1 ml syr 60 ml (Bronal) จ านวน 10 ขวด

18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010344 21/1/2563

691 ซ้ือยา Cetirizine 10 mg tab (Alerest) จ านวน 200 
กล่อง

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010326 21/1/2563

692 ซ้ือยา Finasteride 5 mg (Firide) จ านวน 500 กล่อง 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010331 21/1/2563

693 ซ้ือยา Fsh CycloProgynova21 (EV2/21+NG0.5/10)
 จ านวน 100 แผง

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010334 21/1/2563

694 ซ้ือยา Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin) จ านวน 600 
กล่อง

67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010348 21/1/2563

695 ซ้ือยา Lamivudine 150 mg tab (3TC, Lamivir) 
จ านวน 200 ขวด

37,476.00 37,476.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010321 21/1/2563

696 ซ้ือยา Mirtazapine 15 mg tab (Zymron) จ านวน 50
 กล่อง

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010351 21/1/2563

697 ซ้ือยา Mometasone 50 mcg nasal spray 140d 
(NasonexAQ) จ านวน 150 ขวด

84,583.50 84,583.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010353 21/1/2563

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

698 ซ้ือยา Mosapride 5 mg tab (Gasmotin) จ านวน 
100 กล่อง

39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010345 21/1/2563

699 ซ้ือยา Octreotide 100 mcg/1 ml inj (Octride) 
จ านวน 300 amp

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010341 21/1/2563

700 ซ้ือยา Peptamen 400 gm จ านวน 20 กระป๋อง 12,968.40 12,968.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010352 21/1/2563

701 ซ้ือยา Perindopril arginine 5 mg tab (Coversyl 
arginine) จ านวน 200 กล่อง

58,422.00 58,422.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010338 21/1/2563

702 ซ้ือยา Pioglitazone 30 mg tab (Utmos) จ านวน 
3000 กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010350 21/1/2563

703 ซ้ือยา Pramipexole 0.25 mg tab (Pramixol) 
จ านวน 60 กล่อง

        26,316.00 26,316.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010335 21/1/2563

704 ซ้ือยา Progesterone 200 mg tab (Utrogestan) 
จ านวน 30 กล่อง

10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010333 21/1/2563

705 ซ้ือยา Risperidone 1 mg/ml syr 100 ml 
(Risperidal) จ านวน 30 ขวด

28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010330 21/1/2563

706 ซ้ือยา Tiotropium bromide handi 18 mcg (Spiriva
 Combo) จ านวน 100 กล่อง

49,969.00 49,969.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010346 21/1/2563

707 ซ้ือยา Tranexamic 250 mg/5 ml inj (TranSAmin) 
จ านวน 10 กล่อง

12,198.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010339 21/1/2563

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

708 ซ้ือยา Ytp Plai Oil Cream (Plaivana) จ านวน 1500 
หลอด

78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010347 21/1/2563

709 จ้างซ่อมเคร่ืองวัดความอ่ิมตัวของออกวิเจนในเลือด 
จ านวน 1 ตัว 5408004010001

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010370 22/1/2563

710 ซ้ือ AV Fistula Needle Turn Wing 16G จ านวน 
2,000 แพ็ค

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010371 22/1/2563

711 ซ้ือ Adult cuff single tube 27-35 Cm. Cuff ขนาด 
27-35 Cm ท่อเดียว จ านวน 10 อัน

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010367 22/1/2563

712 ซ้ือ Elisio 130 HR จ านวน 72 ช้ิน 44,640.00 44,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010365 22/1/2563

713 ซ้ือ Elisio 170 HR จ านวน 72 ช้ิน 68,400.00 68,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010368 22/1/2563

714 ซ้ือ Elisio 190 HR จ านวน 72 ช้ิน 75,600.00 75,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010364 22/1/2563

715 ซ่อมเคร่ืองมือในรถพยาบาล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010363 22/1/2563

716 ซ้ือกล่องทีวีดิจิตอล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ธนาดล ธนาดล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010366 22/1/2563

717 ซ้ือวัสดุงานช่าง 5 รายการ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010380 22/1/2563

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

718 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  2 รายการ 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010369 22/1/2563

719 ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการอบรมฯ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010379 22/1/2563

720 ซ้ือแบตเตอร่ี 9.6V 2000mA for Terumo TE-135 
จ านวน 1 อัน

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010372 22/1/2563

721 ซ้ือ Elisio 210 HR จ านวน 72 ช้ิน 76,320.00 76,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010362 22/1/2563

722 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 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

PO8000063010039 27/1/2563

723 ซ้ือUnitest PC จ านวน 1 กล่อง 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเลอร์เทค จ ากัด บริษัท แอลเลอร์เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010396 23/1/2563

724 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010038 27/1/2563

725 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 57,400.00 57,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010412 27/1/2563

726 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 20,480.00 20,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010411 27/1/2563

727 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010410 27/1/2563

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

728 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 27,073.82 27,073.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010402 27/1/2563

729 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010408 27/1/2563

730 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ Mask N 
95 (20PCS/BOX) จ านวน 50 box

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010403 27/1/2563

731 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010415 27/1/2563

732 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 73,404.00 73,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010421 27/1/2563

733 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010416 27/1/2563

734 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010418 27/1/2563

735 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 97,608.00 97,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010419 27/1/2563

736 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010420 27/1/2563

737 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,794.00 99,794.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010414 27/1/2563

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

738 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010431 27/1/2563

739 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010425 27/1/2563

740 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010426 27/1/2563

741 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010430 27/1/2563

742 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010429 27/1/2563

743 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010428 27/1/2563

744 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010042 29/1/2563

745 ค่าบริการสลายน่ิวด้วย ESWL จ านวน 3 ราย 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010041 29/1/2563

746 ซ้ือกรอบรูป 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010406 27/1/2563

747 ซ้ือยา Diosmin 900 + Hes 100 mg (Daflon 1000) 
จ านวน 200 กล่อง

97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010423 27/1/2563

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

748 ซ้ือสายรัดเตียงฝึกยืน 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010407 27/1/2563

749 ซ้ือออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 58,336.40 58,336.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010405 27/1/2563

750 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอร์โน่ จ ากัด บริษัท เฟอร์โน่ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010409 27/1/2563

751 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 48,021.60 48,021.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010435 28/1/2563

752 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 ชนิด 47,043.62 47,043.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010438 28/1/2563

753 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010458 28/1/2563

754 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010459 28/1/2563

755 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010456 28/1/2563

756 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010462 28/1/2563

757 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010457 28/1/2563

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

PR8000063010460 28/1/2563

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

PR8000063010461 28/1/2563

760 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

PR8000063010436 28/1/2563

761 ซ้ือยา Alogliptin 25 mg tab (Nesina) จ านวน 100 
กล่อง

95,872.00 95,872.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010447 28/1/2563

762 ซ้ือยา Co TerGuai (ยส3) (Terco-C) จ านวน 20 ขวด 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010439 28/1/2563

763 ซ้ือยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray120d 
(Avamys) จ านวน 400 ขวด

91,592.00 91,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010451 28/1/2563

764 ซ้ือยา Fusidic acid/Hdcs cream 5 gm (Fucidin H) 
จ านวน 60 หลอด

5,906.40 5,906.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010445 28/1/2563

765 ซ้ือยา Glycerine pure 450 ml จ านวน 1 ขวด , 
Olive oil 60 ml (น้ ามันมะกอก) จ านวน 10 โหล

4,265.53 4,265.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010452 28/1/2563

766 ซ้ือยา HYDROXYUrea 500 mg (Hydrea) จ านวน 20
 ขวด

42,179.40 42,179.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010454 28/1/2563

767 ซ้ือยา Hyaluronate Na 25 mg/2.5 ml inj (Go-on) 
ฉร. จ านวน 30 ไซร้ิง

77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010448 28/1/2563

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

768 ซ้ือยา INSulin Rl 100u/ml-10 ml (Insugen-R) 
จ านวน 100 vial

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010444 28/1/2563

769 ซ้ือยา Minoxidil 5% soln spray 60 ml (Nuhair) 
จ านวน 3 โหล , Cafergot (Ergo1+caf100) tab 
จ านวน 200 กล่อง

13,750.00 13,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010446 28/1/2563

770 ซ้ือยา Moxifloxacin 0.5% e.d. 5 ml (Vigamox) 
จ านวน 100 ขวด , Maxitrol ophth oint 3.5 gm 
จ านวน 100 หลอด

19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010443 28/1/2563

771 ซ้ือยา 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

PR8000063010449 28/1/2563

772 ซ้ือยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 120 dose
 จ านวน 100 กล่อง

82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010450 28/1/2563

773 ซ้ือยา Tears1 Lac Oph 10 ml (HPMC0.15%Pre) 
จ านวน 600 ขวด

15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010441 28/1/2563

774 ซ้ือยา Valproate 200 mg/1 ml 60 ml syr 
(Depakine) จ านวน 100 ขวด

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010453 28/1/2563

775 ซ้ือยา loversol 300 mgl/ml 50 ml (Optiray) 
จ านวน 15 กล่อง

82,500.00 82,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010442 28/1/2563

776 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 6 ชนิด 59,524.10 59,524.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010437 28/1/2563

777 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 65,484.00 65,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010434 28/1/2563

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

778 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010464 29/1/2563

779 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 23,326.00 23,326.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010463 29/1/2563

780 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010465 29/1/2563

781 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 34,700.00 34,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010468 29/1/2563

782 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 83,823.80 83,823.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010466 29/1/2563

783 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยติดเช้ือและ
ขยะอันตราย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2563

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010046 29/1/2563

784 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ 
Sleep Test แบบ PSG ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010045 29/1/2563

785 ซ้ือ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml จ านวน
 3,120 ขวด

95,160.00 95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010474 29/1/2563

786 ซ้ือครุภัณฑ์ 6 รายการ 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000063010049 29/1/2563

787 ซ้ือผ้าฝ้ายลายสก๊อต 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณดี  ชะโรจน์บวร นางวรรณดี  ชะโรจน์บวร คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010476 29/1/2563

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

788 ซ้ือยา CAPD 2 (1.5%Low Cal) เหลือง 5000 ml 
จ านวน 92 ถุง

72,772.00 72,772.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010485 29/1/2563

789 ซ้ือยา loversol 350 mgl/ml 50 ml (Optiray) 
จ านวน 15 กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010487 29/1/2563

790 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 47,700.00 47,700.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010483 29/1/2563

791 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 21,587.25 21,587.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010469 29/1/2563

792 ซ้ือคลอรีนน้ า 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จ ากัด บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000063010498 30/1/2563

793 ขอเปล่ียน Contrac door ประตูนอกช้ัน 7 ของลิฟต์
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PR0500063120083 2/1/2563

794 ขอเปล่ียน Contrac door ประตูนอกช้ัน 7 ของลิฟต์
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PR0500063120084 2/1/2563

795 ค่าของทีระลึก 2 ชุด 1,878.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500063010018 6/1/2563

796 ขอซ้ือต้นไม้และดินปลูก 8,940.00 8,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพียงไพรพันธ์ุไม้ ร้านเพียงไพรพันธ์ุไม้ มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ
และราคาถูก

PR0500063010023 7/1/2563

797 ขอซ้ือปากกานิจิปากตัด 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500063010028 7/1/2563
798 ขอซ้ือกระดาษเขียนตอบ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงกับ

ความต้องการ
PO0500063010001 21/1/2563

799 ขอซ้ือล้อยางและก๊ิบจับท่อ 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ ากัด

มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500063010027 7/1/2563

800 ขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 715.00 715.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500063010026 7/1/2563
801 ขอซ้ือวัสดุส านักงานเข้าสต๊อก 25,345.00 25,345.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด บริษัท กิมไถ่ 2512 จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงกับ

ความต้องการ
PO0500063010003 21/1/2563
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

802 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500063010030 8/1/2563
803 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 13,332.01 13,332.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงกับ

ความต้องการ
PO0500063010002 21/1/2563

804 ขอจ้างซักผ้าปูโต๊ะ 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง นางวันใหม่  งามวงษ์วาน นางวันใหม่  งามวงษ์วาน มีการบริการท่ีดี ราคาถูก PR0500063010033 8/1/2563
805 ขอซ้ือหมึกพิมพ์ 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงกับ

ความต้องการ
PO0500063010004 21/1/2563

806 จ้างท าเล่มเอกสารแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ นางสาวจิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ มีการบริการท่ีดี ราคาถูก  ตรงกับ
ความต้องการ

PR0500063010039 9/1/2563

807 ขอซ้ือผงหมึกถ่ายเอกสารรุ่น IR7095 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500063010006 21/1/2563

808 ขอซ้ือผงหมึกถ่ายเอกสารรุ่น IR 7105 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ ากัด บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500063010005 21/1/2563
809 ขอซ้ือหมึกพิมพ์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500063010051 10/1/2563
810 ขอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PR0500063010049 10/1/2563
811 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีเวชสวรรค์ ธุรกิจ จ ากัด บริษัท ชลบุรีเวชสวรรค์ ธุรกิจ จ ากัด มีความช านาญในเส้นทาง PO0500063010008 30/1/2563

812 จ้างปร้ินสีหน้า-หลัง กระดาษอาร์ทมัน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ มีการบริการท่ีดี ราคาถูก ตรงกับ
ความต้องการ

PR0500063010094 29/1/2563

813 ขอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 เคร่ือง 11,100.00 11,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PO0500063010009 30/1/2563
814 ขอซ้ือหมึกพิมพ์(ภาษาไทย) 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500063010091 29/1/2563
815 ขอซ้ือหมึกพิมพ์(จิตวิทยา) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 

จ ากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500063010090 29/1/2563

816 จ้างจัดท าตรายาง 1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง ร่านแสนสุขกราฟฟิค ร่านแสนสุขกราฟฟิค ตรงตามความต้องการ PR2500063010006 2/1/2020

817 จ้างซ่อมแซมกระเบ้ืองช ารุดบริเวณโถงช้ัน 4 และ
ห้องพัก M403 หอพักนิสิตแพทย์ชาย

16,905.00 16,905.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ตรงตามความต้องการ PO2500063010001 2/1/2020

818 ซ้ือสายตรวจจับ Spo2 จ านวน 2 อัน 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

ตรงตามความต้องการ PO2500063010003 2/1/2020

819 จัดซ้ือการ์ดอวยพร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดินสอ 26 ร้านบ้านดินสอ 26 ตรงตามความต้องการ PR2500063010007 3/1/2020

820 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถบัส ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 39,826.47 39,826.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500063010011 6/1/2020
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

821 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500063010008 6/1/2020

822 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ งานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 5,070.00 5,070.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ ตรงตามความต้องการ PR2500063010009 6/1/2020

823 จัดซ้ือ Battery ส าหรับเคร่ืองส ารองไฟ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง ตรงตามความต้องการ PR2500063120088 7/1/2020

824 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน จ านวน 4 รายการ 2,854.00 2,854.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ ตรงตามความต้องการ PR2500063010002 8/1/2020

825 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 6,140.01 6,140.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ตรงตามความต้องการ PR2500063010019 9/1/2020

826 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4 500 รีม 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500063010005 9/1/2020

827 ค่าวัสดุอุปกรณ์ฉากและการแสดงกองเชียร์ ส าหรับ
โครงการ ''เข้าร่วมโชว์ศักยภาพผู้น าเชียร์และกองเชียร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562''

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนร่ี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500063010044 10/1/2020

828 ค่าแต่งหน้า/ท าผมผู้น าเชียร์ ส าหรับโครงการ ''เข้าร่วม
โชว์ศักยภาพผู้น าเชียร์และกองเชียร์ ประจ าปีการศึกษา
 2562''

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Jeab_official ร้าน Jeab_official ตรงตามความต้องการ PR2500063010042 10/1/2020

829 คั่าวัสดุอุปกรณ์ฉากและการแสดงผู้น าเชียร์ ส าหรับ
โครงการ ''เข้าร่วมโชว์ศักยภาพผู้น าเชียร์และกองเชียร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562''

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนร่ี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500063010040 10/1/2020

830 ค่าชุดผู้น าเชียร์ ส าหรับโครงการ ''เข้าร่วมโชว์ศักยภาพ
ผู้น าเชียร์และกองเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2562''

10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Jeab_official ร้าน Jeab_official ตรงตามความต้องการ PR2500063010041 10/1/2020

831 ค่าชุดผู้แสดงกองเชียร์ ส าหรับโครงการ ''เข้าร่วมโชว์
ศักยภาพผู้น าเชียร์และกองเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 
2562''

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Jeab_official ร้าน Jeab_official ตรงตามความต้องการ PR2500063010047 10/1/2020

832 ซ้ือเทปพิมพ์อักษร TZE-641 18มม. สีด าพ้ืนเหลือง 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500063010006 13/1/2020

833 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน นค-
9181 ชลบุรี

13,534.99 13,534.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500063010049 13/1/2020

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

834 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ส าหรับจัดโครงการ ''
ดนตรีในสวน (Music in The Garden) คร้ังท่ี 6''

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนร่ี จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500063010064 15/1/2020

835 ค่าเส้ือกีฬา ส าหรับจัดโครงการ ''กีฬาสานสัมพันธ์ คณะ
แพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562''

40,325.00 40,325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพา SPORT ร้านบูรพา SPORT ตรงตามความต้องการ PR2500063010061 15/1/2020

836 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรับ-ส่งเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ตรงตามความต้องการ PR2500063010054 15/1/2020

837 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับขบวนพาเหรด การแข่งกีฬาและ
กีฬานันทนาการ/ค่าเช่าอุปกรณ์กีฬา ส าหรับจัดโครงการ
 ''กีฬาสานสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2562''

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์พัฒน์ ถึงพันธ์ นายพงศ์พัฒน์ ถึงพันธ์ ตรงตามความต้องการ PR2500063010057 15/1/2020

838 ค่าของรางวัล ส าหรับจัดโครงการ ''กีฬาสานสัมพันธ์ 
คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562''

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ตรงตามความต้องการ PR2500063010056 15/1/2020

839 ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี ส าหรับจัดโครงการ ''
ดนตรีในสวน (Music in The Garden) คร้ังท่ี 6''

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จ ากัดบริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จ ากัดตรงตามความต้องการ PR2500063010063 15/1/2020

840 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมท่อป้ัมน้ าร่ัวภายในหอพักนิสิต
แพทย์ชาย

1,345.00 1,345.00 เฉพาะเจาะจง ร้านที.เอ็น ร้านที.เอ็น ตรงตามความต้องการ PR2500063010093 17/1/2020

841 จัดซ้ือชุดสังฑทาน 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ตรงตามความต้องการ PR2500063010096 17/1/2020

842 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการประชุมเครือข่าย 4 
สถาบัน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500063010099 21/1/2020

843 จ้างบริการงานบริหารจัดการระบบเคร่ืองมือแพทย์ 
(แบบไม่รวมอะไหล่) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
 และคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 2,058 รายการ

935,000.00 935,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PO2500063010007 23/1/2020

844 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน นง-
5599 ชบ

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปรีชา อู่ปรีชา ตรงตามความต้องการ PR2500063010122 27/1/2020

845 จ้างจัดท าบูรพาเวชสาร ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 41,516.00 41,516.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500063010127 27/1/2020

846 จ้างจัดท าตรายาง 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค ตรงตามความต้องการ PR2500063010120 27/1/2020
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

847 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ตรงตามความต้องการ PR2500063010123 27/1/2020

848 จัดซ้ือเก้าอ้ี/โต๊ะท างาน 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500063010121 27/1/2020

849 จัดซ้ือเก้าอ้ี 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ตรงตามความต้องการ PR2500063010118 27/1/2020
850 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ โครงการประเมินความรู้ 

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหลักสูตร
แพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562

12,656.00 12,656.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ตรงตามความต้องการ PR2500063010119 27/1/2020

851 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับจัดสอบ OSCE แพทย์ฝึกหัด 19,990.00 19,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด ตรงตามความต้องการ PR2500063010124 27/1/2020

852 จัดซ้ือถ่านกระดุม 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง ตรงตามความต้องการ PR2500063010117 27/1/2020

853 จัดซ้ือคู่มือแนวทางการก าหนดค่าธรรมเนียมแพทย์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง แพทย์สภา แพทย์สภา ตรงตามความต้องการ PR2500063010135 27/1/2020

854 จัดซ้ือหนังสือภาพประกอบสี ส าหรับการเรียนการสอน 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรงตามความต้องการ PR2500063010126 27/1/2020

855 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศโครงการค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารี ม. 1 - 3

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010078 8/1/2020

856 ชออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
 ช้ัน ม.1-3

30,090.00 30,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรจันทร์                  ร้าน
ข้ามหลามแม่ไข่             บ. สยาม
แม็คโคร จก.          นางภาณภัช  
แสงพันตา       นายสมชาย  พยนต์
เลีย

ร้านจิตรจันทร์                  ร้าน
ข้ามหลามแม่ไข่             บ. สยาม
แม็คโคร จก.          นางภาณภัช  
แสงพันตา       นายสมชาย  พยนต์
เลีย

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010086 9/1/2020

857 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และเอกสารการจัดกิจกรรม
ค่ายพักแรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ัน ม. 2-3

460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010117 14/1/2020

858 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการค่ายผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

1,944.00 1,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010123 14/1/2020

859 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1

10,576.00 10,576.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขเบ็ดเตล็ด           
นางสาวชนิสรา   ซ่อมทอง     
สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์      นาง
สมศรี  ทองม่ัน

ร้านแสนสุขเบ็ดเตล็ด           
นางสาวชนิสรา   ซ่อมทอง     
สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์      นาง
สมศรี  ทองม่ัน

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010122 14/1/2020

หนา้ 82



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

860 ขออนุมัติจ้างย้ายร้ัวหลังสนามฟุตบอล 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010201 23/1/2020

861 ขออนุมัติค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 8 รายการ 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010002 2/1/2020

862 ขออมัติค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง ภาณภัช   แสงพันตา ภาณภัช   แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010001 2/1/2020

863 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับ 1 คัน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูริตา ทราเวล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูริตา ทราเวล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010089 9/1/2020

864 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูริตา ทราเวล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูริตา ทราเวล เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010112 13/1/2020

865 ขออนุมัติค่าซ่อมรถตู้หมายเลขทะเบียน นค 6865 ชลบุรี 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดต้อมเจริญยนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดต้อมเจริญยนต์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010116 14/1/2020

866 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 1 เคร่ือง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010115 14/1/2020

867 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 6 รายการ 11,520.00 11,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010118 14/1/2020

868 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010119 14/1/2020

869 ขออนุมัติจัดซ้ือบอร์แรกซ์ จ านวน3 ขวด 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010120 14/1/2020

870 ขออนุมัติค่าวัสดุยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ 4,552.85 4,552.85 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึกเภสัช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึกเภสัช เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010128 15/1/2020

871 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช่ือเพลิง 3 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน               หจก. 
ธิดามหานคร

ร้านน้อยบางแสน               หจก. 
ธิดามหานคร

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010125 15/1/2020

872 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในโครงการ English Camp for LIP 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010097 3/1/2020

873 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในโครงการสัปดาห์ห้องสมุด 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านจิปาถะ            นางสมศรี 
 ทองม่ัน       บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด

ร้านบ้านจิปาถะ            นางสมศรี 
 ทองม่ัน       บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010189 21/1/2020

874 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเทศกาลชมดาว 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010199 22/1/2020

หนา้ 83



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

875 ขออนุมัติค่าป้าย กิจกรรมเทศกาลชมดาว 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010198 22/1/2020

876 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ PG-740 สีด า จ านวน 2 
กล่อง

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010224 27/1/2020

877 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง จ านวน 3 อัน 660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010223 27/1/2020

878 ขออนุมัติซ้ือหน้ากากอนามัย จ านวน 20 กล่อง 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก สมนึกเภสัช หจก สมนึกเภสัช เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010236 30/1/2020

879 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 13 - 17 
มกราคม พ.ศ. 2563

71,679.00 71,679.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์   ศิลรัตน์          นาย
เสวย  หอมฉุย             บ. พัทยา
ฟู๊ดส์ ซัพพลาย จก. นายพรชัย  เทพ
มงคล          นายนิพัทธ์  แสงไผ่แก้ว
         บ. เซ็นทรัลฟู้ดตรีเทล จก.

นายธ ารงค์   ศิลรัตน์          นาย
เสวย  หอมฉุย             บ. พัทยา
ฟู๊ดส์ ซัพพลาย จก. นายพรชัย  เทพ
มงคล          นายนิพัทธ์  แสงไผ่แก้ว
         บ. เซ็นทรัลฟู้ดตรีเทล จก.

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010024 3/1/2020

880 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 13 - 17 
มกราคม พ.ศ. 2563

29,565.00 29,565.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ    หนันศิริ          
นางสาวนารีรัตน์    ฤทธ์ิรุตม์   นายสุ
กัลยา   อ่ิมจันทึก      นางสมปอง   
ทองโท       นายวิโรฒน์   ฐิรายุวัฒน์ 
       บมจ. ซีพี ออลล์

นายสมยศ    หนันศิริ          
นางสาวนารีรัตน์    ฤทธ์ิรุตม์   นายสุ
กัลยา   อ่ิมจันทึก      นางสมปอง   
ทองโท       นายวิโรฒน์   ฐิรายุวัฒน์ 
       บมจ. ซีพี ออลล์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010025 3/1/2020

881 ขออนุมัติค่าป้ายไวนิล โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรโรง
เรียงสาธิต พิบูลบ าเพ็ญ

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010079 7/1/2020

882 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 20 - 24 ม.ค. 
2563

72,965.00 72,965.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์   ศิลรัตน์          นาย
เสวย  หอมฉุย             บ. พัทยา
ฟู๊ดส์ ซัพพลาย จก. นายเทพประสิทธ์ิ
  แสงไผ่แก้ว นางวีระวรรณ  หวะ
สุวรรณ    บ. สยามแม็คโคร จก.

นายธ ารงค์   ศิลรัตน์          นาย
เสวย  หอมฉุย             บ. พัทยา
ฟู๊ดส์ ซัพพลาย จก. นายเทพประสิทธ์ิ
  แสงไผ่แก้ว นางวีระวรรณ  หวะ
สุวรรณ    บ. สยามแม็คโคร จก.

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010060 7/1/2020

883 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองเสียง โครงการสานสัมพันธ์
บุคลากรโรงเรียงสาธิต พิบูลบ าเพ็ญ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010080 7/1/2020

884 ขออนุมัติค่าวัสดุ โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียง
สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลัย  ปทุมแก้ว นางมาลัย  ปทุมแก้ว เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010081 7/1/2020

หนา้ 84



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

885 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างส าหรับประชุมคณาจารย์ วันท่ี 8
 ม.ค. 63

4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน์  ฤทธ์ิรุตม์    นาง
สมปอง  ทองโท

นางสาวนารีรัตน์  ฤทธ์ิรุตม์    นาง
สมปอง  ทองโท

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010036 7/1/2020

886 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างส าหรับการรับสมัครนักเรียนใหม่
 ปีการศึกษา 2563 วันท่ี 10 - 12 ม.ค. 63

9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน์  ฤทธ์ิรุตม์   นส.
กมลรัตน์   ตระกูลวงศ์งามนางสาวสุ
กัลยา  อ่ิมจันทึก    นางสมปอง   
ทองโท           ร้านวินวาฟเฟิล เฮ้าส์

นางสาวนารีรัตน์  ฤทธ์ิรุตม์   นส.
กมลรัตน์   ตระกูลวงศ์งามนางสาวสุ
กัลยา  อ่ิมจันทึก    นางสมปอง   
ทองโท           ร้านวินวาฟเฟิล เฮ้าส์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010037 7/1/2020

887 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 20 - 24 ม.ค.
 2563

22,590.00 22,590.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ    หนันศิริ          
นางสาวนารีรัตน์    ฤทธ์ิรุตม์   นายสุ
กัลยา   อ่ิมจันทึก      นางสมปอง   
ทองโท       นายวิโรฒน์   ฐิรายุวัฒน์ 
       บมจ. ซีพี ออลล์              
นายวีระชัย  เฉลิมวงศ์          บ. 
แมคไทย  จก.

นายสมยศ    หนันศิริ          
นางสาวนารีรัตน์    ฤทธ์ิรุตม์   นายสุ
กัลยา   อ่ิมจันทึก      นางสมปอง   
ทองโท       นายวิโรฒน์   ฐิรายุวัฒน์ 
       บมจ. ซีพี ออลล์              
นายวีระชัย  เฉลิมวงศ์          บ. 
แมคไทย  จก.

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010061 7/1/2020

888 ขออนุมัติจัดซุ้มอาหาร โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปีพุทธศักราช 2563

97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์      จก. 
นางสุนทรี ทีปะปาล      นายจัตุรัส  
คนการ           นางสนฐณา  กสิณ
เวทย์    นางหยกแก้ว   สยามมล   
นางสาวภัทรา  ถนอมแนบ  นางโสภา
  นามสุลี         นางสาวโมโม  วีณ    
     นางสาวบุญตา  สุขเจริญ

บ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์      จก. 
นางสุนทรี ทีปะปาล      นายจัตุรัส  
คนการ           นางสนฐณา  กสิณ
เวทย์    นางหยกแก้ว   สยามมล   
นางสาวภัทรา  ถนอมแนบ  นางโสภา
  นามสุลี         นางสาวโมโม  วีณ    
     นางสาวบุญตา  สุขเจริญ

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010082 8/1/2020

889 งานปรับปรุงห้องน้ านักเรียน อาคารพิบูลบ าเพ็ญ 4 71,000.00 71,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล พงษ์มณี นายอรรถพล พงษ์มณี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010088 9/1/2020

890 ขออนุมัติจัดซ้ือของรางวัลโครงการยอดนักอ่าน 2,640.00 2,640.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา   ประอางค์ นางสาวกัลยา   ประอางค์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010095 10/1/2020

891 ขออนุมัติจัดซ้ือแปรงลบกระดานโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010093 10/1/2020

892 ขออนุมัติซ้ือเทปก้ันเขต จ านวน 3 ม้วน 213.00 213.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010099 10/1/2020

หนา้ 85



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

893 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010096 10/1/2020

894 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศโครงการค่ายผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2-3

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010121 14/1/2020

895 ค่ากล่องพลาสติก โครงการเลือกต้ังประธานนักเรียน ปี
การศึกษา 2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จก. บ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จก. เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010124 15/1/2020

896 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงานโครงการเลือกต้ังประธาน
นักเรียน ปีการศึกษา 2563

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010129 15/1/2020

897 ขออนุมัติค่าเอกสารโครงการเลือกต้ังประธานนักเรียน 
ปีการศึกษา 2563

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010127 15/1/2020

898 ขออนุมัติจัดหาวัสดุโครงการวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน ประจ าปีพุทธศักราช 2563

72,740.00 72,740.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภางค์พักต์  หร่ายเจริญ ร้าน 
Rock sport club    นางวันเพ็ญ  
แซ่ต้ัน         ร้านกรพจน์สังฆภัณฑ์   
    นายภูรินทร์   เย็นสุดใจ     นาย
สิทธิเดช  วรรณมาศ    ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา

นางโสภางค์พักต์  หร่ายเจริญ ร้าน 
Rock sport club    นางวันเพ็ญ  
แซ่ต้ัน         ร้านกรพจน์สังฆภัณฑ์   
    นายภูรินทร์   เย็นสุดใจ     นาย
สิทธิเดช  วรรณมาศ    ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010140 16/1/2020

899 ขออนุมัติค่าป้าย โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010142 16/1/2020

900 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 27 - 31 ม.ค.
 2563

28,550.00 28,550.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ทองโท            นส. 
นารีรัตน์   ฤทธิรุตม์       บจม. ซีพี 
ออลบ์               นางอังษณา  ปล้ืม
จันทร์        บ. แมคไทย  จก.         
     บ แพน ลอว์สัน      จก       
ร้านวาเลนเซีย  อ่างศิลา       นส. สุ
กัลยา    อ่ิมจันทึก    นางสมยศ    
หนันศิริ          นายวิโรจน์    ฐิรา
ยุวัฒน์

นางสมปอง ทองโท            นส. 
นารีรัตน์   ฤทธิรุตม์       บจม. ซีพี 
ออลบ์               นางอังษณา  ปล้ืม
จันทร์        บ. แมคไทย  จก.         
     บ แพน ลอว์สัน      จก       
ร้านวาเลนเซีย  อ่างศิลา       นส. สุ
กัลยา    อ่ิมจันทึก    นางสมยศ    
หนันศิริ          นายวิโรจน์    ฐิรา
ยุวัฒน์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010138 16/1/2020

901 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 684.00 684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010136 16/1/2020

หนา้ 86



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

902 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 27 - 31 ม.ค. 
2563

68,708.00 68,708.00 เฉพาะเจาะจง นางเสวย    หอมฉุย           บ.พัทยา
 ฟู้ด ซัพพลายเออร์ จก. นายธ ารงค์  
 ศิลรัตน์        ร้านจานชามบางแสน  
        บ. สยามแม็คโคร จก.         
นายเทพประสิทธ์ิ   แสงไผ่แก้ว ร้าน
บางแสนแก๊ส

นางเสวย    หอมฉุย           บ.พัทยา
 ฟู้ด ซัพพลายเออร์ จก. นายธ ารงค์  
 ศิลรัตน์        ร้านจานชามบางแสน  
        บ. สยามแม็คโคร จก.         
นายเทพประสิทธ์ิ   แสงไผ่แก้ว ร้าน
บางแสนแก๊ส

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010137 16/1/2020

903 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการท าบุญประจ าปีอาคารท่ีพัก
อาศัยบุคลากร 20 ห้อง

14,200.00 14,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรพจน์สังฆภัณฑ์           
ร้านอาหารป้าเล็ก               นางวัน
เพ็ญ     แซ่ต้ัน

ร้านกรพจน์สังฆภัณฑ์           
ร้านอาหารป้าเล็ก               นางวัน
เพ็ญ     แซ่ต้ัน

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010148 16/1/2020

904 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน โครงการวันคล้าย
วันสถาปนาโรงเรียน

5,160.00 5,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010144 16/1/2020

905 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในโครงการสุขสันต์วันยินดี ส่งพ่ี ม.6 30,050.00 30,050.00 เฉพาะเจาะจง นส. วรรณวิสาข์  บริสุทธ์ิ       นาง
สมพร    วงษ์นารี        นส. สุชาดา  
 พูลชา

นส. วรรณวิสาข์  บริสุทธ์ิ       นาง
สมพร    วงษ์นารี        นส. สุชาดา  
 พูลชา

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010163 17/1/2020

906 ขออนุมัติจ้างท าป้าย โครงการสุขสันต์วันยินดี ส่งพ่ี ม.6 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010165 17/1/2020

907 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการสุขสันต์วันยินดี ส่งพ่ี 
ม.6

5,950.00 5,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010166 17/1/2020

908 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการ
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010186 20/1/2020

909 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
 ระดับประถมศึกษา

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม แอล ศิลป์              ร้าน 
OTOP จตุจักรชลบุรี      บ. สยาม
แม็คโคร  จก.

ร้านเอ็ม แอล ศิลป์              ร้าน 
OTOP จตุจักรชลบุรี      บ. สยาม
แม็คโคร  จก.

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010183 20/1/2020

910 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 3 - 7 ก.พ. 
2563

25,150.00 25,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  หนันศิริ            นส.
นารีรัตน์  ฤทธ์ิรุตม์         บมจ. ซีพี 
ออล์                นางชดช้อย  นัยนา
ภากรณ์     นายวิโรจน์   จิรายุวัฒน์  
     นายสุเมธ   สายสมุทร์

นายสมยศ  หนันศิริ            นส.
นารีรัตน์  ฤทธ์ิรุตม์         บมจ. ซีพี 
ออล์                นางชดช้อย  นัยนา
ภากรณ์     นายวิโรจน์   จิรายุวัฒน์  
     นายสุเมธ   สายสมุทร์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010196 22/1/2020

หนา้ 87



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

911 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารและอาหารว่าง โครง
การว้ันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันท่ี 27 ม.ค. 2563

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์   ศิลรัตน์ นายธ ารงค์   ศิลรัตน์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010203 23/1/2020

912 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร อาหารว่าง และเคร่ือง
สังเวย ส าหรับโครงการเทศน์มหาชาติ วันท่ี 25 - 27 
ม.ค. 2563

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บมจ. ซีพี ออลล์               นาย
ธ ารงค์  ศิลรัตน์            ห้องอาหาร
ดีพร้อม             นายวิโรจน์  จิรา
ยุวัฒน์

บมจ. ซีพี ออลล์               นาย
ธ ารงค์  ศิลรัตน์            ห้องอาหาร
ดีพร้อม             นายวิโรจน์  จิรา
ยุวัฒน์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010204 23/1/2020

913 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติ วันท่ี 25 ม.ค. 2563

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์  ศิลรัตน์ นายธ ารงค์  ศิลรัตน์ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010205 23/1/2020

914 ขออนุมัติจ้างท าป้าย โครงการสาธิตจิตอาสา ปีการศึกษา
 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010221 27/1/2020

915 ขออนุมัติจ้างท าป้าย โครงการมอบประกาศนียบัตร
นักเรียน ช้ัน ม.6 ปีการศึกษา 2562

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010217 27/1/2020

916 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการมอบประกาศนียบัตร
นักเรียน ช้ัน ม.6 ปีการศึกษา 2562

53,033.50 53,033.50 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีฟลอรีส               ร้าน
บังเอิญ                     บ. ธง
ประชาธิปไตย จก         บ. ปกไหม 
จก

ร้านชลบุรีฟลอรีส               ร้าน
บังเอิญ                     บ. ธง
ประชาธิปไตย จก         บ. ปกไหม 
จก

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010215 27/1/2020

917 ขออนุมัติค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรม โครงการสาธิต
จิตอาสา ปีการศึกษา 2562

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลัย  ปทุมแก้ว นางมาลัย  ปทุมแก้ว เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010220 27/1/2020

918 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในโครงการสาธิตจิตอาสา ปีการศึกษา 
2562

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010222 27/1/2020

919 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในโครงการมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียน ช้ัน ม.6 ปีการศึกษา 2562

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010218 27/1/2020
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

920 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารว่าง วันท่ี 11 - 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

26,165.00 26,165.00 เฉพาะเจาะจง นส. นารีรัตน์   ฤทธิรุตม์       นาย
พรชัย  เทพมงคล          นส.วรรณา 
  จันทร์ประทักษ์   บมจ. ซีพี ออลล์  
            นายสมยศ   หนันศิริ        
  นายวิโรจน์       จิรายุวัฒน์

นส. นารีรัตน์   ฤทธิรุตม์       นาย
พรชัย  เทพมงคล          นส.วรรณา 
  จันทร์ประทักษ์   บมจ. ซีพี ออลล์  
            นายสมยศ   หนันศิริ        
  นายวิโรจน์       จิรายุวัฒน์

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010239 30/1/2020

921 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร วันท่ี 11 - 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

56,405.00 56,405.00 เฉพาะเจาะจง นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ   นางเสวย   
หอมฉุย           บ. พัทยา ฟู้ด ซัพ
พลายเออร์ จก บ. สยามแม็คโคร จก.

นายธ ารงค์   ศิลรัตน์           นางวี
ระวรรณ   หวะสุวรรณ   นางเสวย   
หอมฉุย           บ. พัทยา ฟู้ด ซัพ
พลายเออร์ จก บ. สยามแม็คโคร จก.

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010238 30/1/2020

922 ขออนุมัติจัดซ้ือฝากรองน่ังชักโครก จ านวน 5 ฝา 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010050 7/1/2020

923 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ืองและเอ็นตัด
หญ้า

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                        หจก. 
ธิดามหานคร

ร้านไถ่เส็ง                        หจก. 
ธิดามหานคร

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010051 7/1/2020

924 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Canon MP287 802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง หจก. แอดวานซีพี หจก. แอดวานซีพี เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010052 7/1/2020

925 ขออนุมัติจัดซ้ือยาฉีดยุงและแมลง น้ ายาฆ่าเช้ือโรค 9,148.50 9,148.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010047 7/1/2020

926 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 7 รายการ 29,180.00 29,180.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ์ คล่องแคล่ว นายพสิษฐ์ คล่องแคล่ว เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010049 7/1/2020

927 ขออนุมัติจัดซ้ือกระเบ้ือง 12น้ิวx 12น้ิว จ านวน 3 กล่อง 802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010048 7/1/2020

928 ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารโครงการตรวจสุขภาพ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิมเมจ เอ็กเพรส ร้านอิมเมจ เอ็กเพรส เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010156 16/1/2020

929 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ New Foreign Staff 
Orientation

1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช  แสงพันตา        นาง
งสมศรี   ทองม่ัน

นางภาณภัช  แสงพันตา        นาง
งสมศรี   ทองม่ัน

เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010147 16/1/2020

930 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความคิดเช่ือมโยง
ภาษาไทย

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช   แสงพันตา นางภาณภัช   แสงพันตา เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010219 27/1/2020

931 ขออนุมัติค่าป้ายโครงการ Valentine's Day 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010216 27/1/2020
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

932 ขออนุมัติจัดซ้ือค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ Valentine's 
Day

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพโดยตรง          มี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000063010214 27/1/2020

933 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารสี 845.00 845.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ บ้านจิปาถะ ราคาจากท้องตลาด PR1300063010009 2/1/2020
934 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงวีเพาเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 14 

ลิตร
400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงษ์ทรายทอง หจก.วงษ์ทรายทอง ราคาจากท้องตลาด PR1300063010007 2/1/2020

935 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300063010013 2/1/2020
936 ซ้ือถุงมืออนามัย 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จก. บ.เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จก. ราคาจากท้องตลาด PR1300063010010 2/1/2020
937 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063010008 2/1/2020
938 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง กรองเครืองฯ รถเก๋งทะเบียน 

ขค 7043 ชบ.
3,357.00 3,357.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคาจากท้องตลาด PR1300063010027 13/1/2020

939 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 70 แกรม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ราคาจากท้องตลาด PR1300063010033 17/1/2020

940 ซ้ือน้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาล้างมือฯ 4,740.00 4,740.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม๊คโครจก. บ.สยามแม๊คโครจก. ราคาจากท้องตลาด PR1300063010032 17/1/2020
941 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาจากท้องตลาด PR1300063010035 17/1/2020
942 ซ้ือสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 895.00 895.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ราคาจากท้องตลาด PR1300063010034 17/1/2020
943 ซ้ือกรรไกรตัดก่ิง ตัวต่อก๊อกน้ า ตัวต่อสายยาง 570.00 570.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์จก. บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์จก. ราคาจากท้องตลาด PR1300063010046 21/1/2020
944 ซ้ือหมึกเครืองพิมพ์ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063010049 21/1/2020
945 ซ้ือลูกบิดประตู 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ราคาจากท้องตลาด PR1300063010044 21/1/2020
946 ซ้ือฝารองน่ังสุขภัณฑ์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. ราคาจากท้องตลาด PR1300063010045 21/1/2020
947 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,495.00 3,495.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. ราคาจากท้องตลาด PR1300063010043 21/1/2020
948 ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ ราคาจากท้องตลาด PR1300063010041 21/1/2020
949 จ้างเหมาบริการรถยนต์(รถบัสปรับอากาศ) 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ทรานสปอร์ต จ ากัด
บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

ราคาจากท้องตลาด PR1300063010040 21/1/2020

950 ซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 2 ตัว 11,280.00 11,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอล์ล จ ากัด บ.อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอล์ล จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063010071 29/1/2020
951 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ M 130 FN 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063010064 29/1/2020
952 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063010065 29/1/2020
953 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063010066 29/1/2020
954 ซ้ือสีทาถนน แปรงทาสี ลูกกล้ิงทาสี เสาจราจร 

(พลาสติก)
3,440.00 3,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ราคาจากท้องตลาด PR1300063010059 29/1/2020

955 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 192.00 192.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ราคาจากท้องตลาด PR1300063010061 29/1/2020
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

956 ซ้ือตู้และโต๊ะท างาน 51,850.00 51,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟว่ิง แอนด์ เดคคอร์ เซ็น
เตอร์ จ ากัด

บริษัท ลิฟว่ิง แอนด์ เดคคอร์ เซ็น
เตอร์ จ ากัด

ราคาจากท้องตลาด PR1300063010072 29/1/2020

957 ซ้ือกล้องถ่ายรูปโอลัมปัส OM-D E-M5 Mark iii+kit 
14-150mm f4.0-5.6ii (silver)

49,990.00 49,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.บ๊ิกคาเมร่า คอร์ปอเรช่ันจ ากัด 
(มหาชน)

บ.บ๊ิกคาเมร่า คอร์ปอเรช่ันจ ากัด 
(มหาชน)

ราคาจากท้องตลาด PR1300063010070 29/1/2020

958 ซ้ือNotebook Asus Vivobook S431 21,601.52 21,601.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาจากท้องตลาด PR1300063010073 29/1/2020
959 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากท้องตลาด PR1300063010060 29/1/2020
960 จ้างปร้ินสีเลเซอร์พร้อมเคลือบแข็ง 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ราคาจากท้องตลาด PR1300063010062 29/1/2020
961 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเติมรถเดินเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063010007 6/1/2020

962 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้คณะฯ 10,000.00 6000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง      
                         บริษัท 
ปิโตรเลียม (2016) จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง      
                         บริษัท 
ปิโตรเลียม (2016) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063010008 6/1/2020

963 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 10,601.56 10,601.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063010023 8/1/2020

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

PR1600063010011 8/1/2020

965 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการงานแก้ไขส้วมอุดตัน 4,000.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญลักษณ์ เทพวัติ นายสัญลักษณ์ เทพวัติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063010021 8/1/2020

966 โครงการแสดงโชว์ศักยภาพและอัตลักษณ์ของคณะโลจิ
สติกส์ ประจ าปีการศึกษา 2562 วันท่ี 15-17 มกราคม 
พ.ศ.2563

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บันดาลย้ิม ฟาร์มาซี , บริษัทจ ากัด 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี และ ร้านค้า
สวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

บันดาลย้ิม ฟาร์มาซี , บริษัทจ ากัด 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี และ ร้านค้า
สวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063010030 10/1/2020

967 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตรวจเช็คและ
เปล่ียนอะไหล่รถตู้คณะฯ

9,881.99 9,881.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ ชลบุรี บริษัท ไทยยนต์ ชลบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063010031 10/1/2020
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

968 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน 9 รายการ 27,809.30 27,809.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนรัตน์พัฒนา 
(2541)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนรัตน์พัฒนา 
(2541)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063010043 13/1/2020

969 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้คณะฯ 10,000.00 8000.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063010044 13/1/2020

970 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 18 รายการ 10,555.27 10,555.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063010041 13/1/2020

971 ขออนุมัติซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 6,984.02 6,984.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063010039 13/1/2020

972 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์จ านวน 4 รายการ 53,333.52 53,333.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063010040 13/1/2020

973 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063010042 13/1/2020

974 ขออนุมัติจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงช้ัน 2 อาคาร
คณะโลจิสติกส์ (ตึกเดิม)

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ทศยุทธ อาจสามารถ นายพงศ์ทศยุทธ อาจสามารถ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063010064 23/1/2020

975 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 1 รายการ 1,000.00 987.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063010065 24/1/2020

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

PR1600063010067 30/1/2020

977 ค่าโทรศัพท์ ส านักงานคณะโลจิสติกส์ เดือน ธ.ค. 62 101.65 101.65 คัดเลือก บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600063010070 31/1/2020
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

978 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเปล่ียนชุดบานประตู 19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอภินนท์ ย่ังยืน นายอภินนท์ ย่ังยืน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010006 3/1/2020

979 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 43,743.20 43,743.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010015 3/1/2020

980 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 31,332.65 31,332.65 เฉพาะเจาะจง โกลเด้นบุ๊ค โกลเด้นบุ๊ค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010008 3/1/2020

981 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 12,255.30 12,255.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010010 3/1/2020

982 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 2,948.00 2,948.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) 
จ ากัด

บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010009 3/1/2020

983 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือสติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010013 3/1/2020

984 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก., บ. 
ออฟฟิศคลับ (ไทย) จก., บ. สยาม
แม็คโคร จก. (มหาชน)

บ. บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก., บ. 
ออฟฟิศคลับ (ไทย) จก., บ. สยาม
แม็คโคร จก. (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010016 3/1/2020

985 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ 22,700.00 22,700.00 เฉพาะเจาะจง สยามไลบราร่ี สยามไลบราร่ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010012 3/1/2020

986 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือกุญแจคอยาว 340.00 340.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ ไพรเวชค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010011 3/1/2020

987 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือกระดาษการ์ด 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง บ. บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก. บ. บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010014 3/1/2020
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

988 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมางานปูกระเบ้ืองยางลามิ
เนต

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุจี แก้วค า นายสุจี แก้วค า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010001 3/1/2020

989 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมางานติดต้ังเดินระบบ
ไฟฟ้าและแสงสว่าง

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอภินนท์ ย่ังยืน นายอภินนท์ ย่ังยืน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010002 3/1/2020

990 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือถ่าน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ กมล การกุญแจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010024 8/1/2020

991 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010021 8/1/2020

992 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างล้างท าความสะอาดรถตู้ 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง รักษ์คาร์แคร์ 2 รักษ์คาร์แคร์ 2 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010023 8/1/2020

993 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือฟิวเจอร์บอร์ด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ตันติเจริญโภคภัณฑ์ จก. บ. ตันติเจริญโภคภัณฑ์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010026 9/1/2020

994 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือกรวยกระดาษและหมึกพิมพ์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จี. วัสดุครุภัณฑ์ พี.เอ็น.จี. วัสดุครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010025 9/1/2020

995 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าใส ร้านฟ้าใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010029 10/1/2020

996 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณวิภา, บ. บุ๊คไทม์ จก., บ. มี
ดีส์ คอนเทนท์ จก., ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร้านวรรณวิภา, บ. บุ๊คไทม์ จก., บ. มี
ดีส์ คอนเทนท์ จก., ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010034 13/1/2020

997 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ไทยคลอลิต้ีบุ๊คส์, แฮดทริกบุ๊คส์, 
หจก. ฟูลสต๊อป พับลิชช่ิง

ไทยคลอลิต้ีบุ๊คส์, แฮดทริกบุ๊คส์, 
หจก. ฟูลสต๊อป พับลิชช่ิง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010031 13/1/2020
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

998 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ส านักพิมพ์ห้องเรียน จก., นาย
วราภรณ์ จันทร์ฉาย

บ. ส านักพิมพ์ห้องเรียน จก., นาย
วราภรณ์ จันทร์ฉาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010033 13/1/2020

999 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอดิศพงศ์บุ๊ค, ส านักพิมพ์แสงดาว
 จก.

ร้านอดิศพงศ์บุ๊ค, ส านักพิมพ์แสงดาว
 จก.

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010035 13/1/2020

1000 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. กู๊ดคอนเทนส์ จก., บ. เอ บุ๊ค บาย 
เอจี กรุ๊ป จก.

บ. กู๊ดคอนเทนส์ จก., บ. เอ บุ๊ค บาย 
เอจี กรุ๊ป จก.

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010032 13/1/2020

1001 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจนเนอรัลบุ๊คส์ เซอร์วิส จก. บ. เจนเนอรัลบุ๊คส์ เซอร์วิส จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010030 13/1/2020

1002 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010049 21/1/2020

1003 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 8,830.00 8,830.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จี. วัสดุครุภัณฑ์ พี.เอ็น.จี. วัสดุครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010047 21/1/2020

1004 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 62,023.50 62,023.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010050 21/1/2020

1005 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร
ภาษาต่างประเทศ

6,760.00 6,760.00 เฉพาะเจาะจง บ. แมกกาซีน อินเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จก.

บ. แมกกาซีน อินเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จก.

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010048 21/1/2020

1006 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010051 21/1/2020

1007 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือกระดาษช าระ 9,810.00 9,810.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย์ กิตติพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010046 21/1/2020

หนา้ 95



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1008 ขอความเห็นชอบเสนอท าตรายาง 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010057 28/1/2020

1009 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 3,637.50 3,637.50 เฉพาะเจาะจง บ. สถาพรบุ๊คส์ จก. บ. สถาพรบุ๊คส์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010060 28/1/2020

1010 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 9,692.00 9,692.00 เฉพาะเจาะจง บ. ยิปซี กรุ๊ป จก., บ. ส านักพิมพ์ศรี
ปัญญา, บ.เอ็กซเปอร์

บ. ยิปซี กรุ๊ป จก., บ. ส านักพิมพ์ศรี
ปัญญา, บ.เอ็กซเปอร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010061 28/1/2020

1011 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเปล่ียนอะไหล่ลิฟต์ 10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010062 28/1/2020

1012 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหนังสือ 7,084.80 7,084.80 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มบุ๊คส์ ร้านเอ็มบุ๊คส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010058 28/1/2020

1013 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุจัดกิจกรรม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. สยามแม็คโคร จก. (มหาชน), ณิร
ดา สุขสวัสด์ิ

บ. สยามแม็คโคร จก. (มหาชน), ณิร
ดา สุขสวัสด์ิ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1400063010067 30/1/2020

1014 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการค่ายส่งเสริมมรดกภูมิ
ปัญญาไทย สืบสานประเพณีการเล่นว่าวดุ๊ยดุย จันทบุรี

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ และนาย
อนุสรณ์ สุทธิพร

ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ และนาย
อนุสรณ์ สุทธิพร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063120038 2/1/2020

1015 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมขาต้ัง เพ่ือใช้
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยเร่ืองโรงเรือน
อัตโนมัติส าหรับการเล้ียงเมล่อนของคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063010003 3/1/2020

1016 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 
10-12 มกราคม 2563 เพ่ือรับ-ส่ง เจ้าหน้าท่ีคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในการเดินทางไปราชการ
เพ่ือหาแนวทางตัวอย่างการเพาะเล้ียงฟาร์มจ้ิงหรีด ณ 
จังหวัดกาญจนบุรี

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063010004 3/1/2020
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1017 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 6 
มกราคม 2563 เพ่ือรับ-ส่ง คณาจารย์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพองค์การทางการศึกษา

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063010005 3/1/2020

1018 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือน ามา
เป็นของท่ีระลึกวิทยากรโครงการส่งเสริมการมีใบ
ประกอบวิชาชีพของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063010009 8/1/2020

1019 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนปฏิบัติการฟิสิกส์

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063010032 15/1/2020

1020 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ในโครงการ
วิทย์-ศิลป์ร่วมสืบสานวัฒนธรรม วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 
2563

13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
จันทบุรี), ร้านหนอนอ้วน, ร้านไอป
ร้ินท์, ร้านโฆสิตวิทยา, ร้าน ว.เกษตร 
จันทบุรี, ร้านบุญมา, ร้านผ้ึงน้อย, 
ร้านท่าใหม่วัสดุ,บริษัท ทวีเจริญ 
2502 จ ากัด,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมือง
แสงอีเล็คทริค, ร้านดาวรุ่งค้าผ้า

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
จันทบุรี), ร้านหนอนอ้วน, ร้านไอป
ร้ินท์, ร้านโฆสิตวิทยา, ร้าน ว.เกษตร 
จันทบุรี, ร้านบุญมา, ร้านผ้ึงน้อย, 
ร้านท่าใหม่วัสดุ,บริษัท ทวีเจริญ 
2502 จ ากัด,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมือง
แสงอีเล็คทริค, ร้านดาวรุ่งค้าผ้า

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063010059 24/1/2020

1021 ขออนุมัติจ้างการแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค เพ่ือแสดงใน
โครงการวิทย์-ศิลป์ร่วมสืบสานวัฒนธรรม วันท่ี 6 
กุมภาพันธ์ 2563

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ ชาติวงษ์, นายเสด็จ 
โปรณะ,นายพิชญา สีแดง, นางสาว
สุธิษา จันทร์สด

นางสาวสุดารัตน์ ชาติวงษ์, นายเสด็จ 
โปรณะ,นายพิชญา สีแดง, นางสาว
สุธิษา จันทร์สด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063010058 24/1/2020

1022 ขออนุมัติเช่าชุดเคร่ืองเสียงและเคร่ืองไฟ จ านวน 1 งาน 
เพ่ือน ามาใช้ในโครงการวิทย์-ศิลป์ร่วมสืบสานวัฒนธรรม
 วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ ฉิมกลีบ นายปราโมทย์ ฉิมกลีบ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063010051 24/1/2020

1023 ขออนุมัติซ้ือสมุด จ านวน 100 เล่ม เพ่ือมอบเป็นของท่ี
ระลึกส าหรับสถานประกอบการท่ีรับนิสิตรายวิชาสหกิจ
ศึกษาเข้าฝึกงาน

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200063010079 30/1/2020

หนา้ 97



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1024 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี
 ส าหรับรับรองวิทยากรรายวิชา 83446559 Public 
Aquarium Management (วันท่ี 26 ธันวาคม 2562)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี น้อยหลา นางสาวิตรี น้อยหลา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063120019 1/1/2020

1025 ขออนุมัติจ้างดูแลท าความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี 
(ห้อง 306) ส าหรับรับรองวิทยากรสอนรายวิชา
กฏหมายทางทะเล วันท่ี 3 มกราคม 2563

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี น้อยหลา นางสาวิตรี น้อยหลา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063010001 2/1/2020

1026 ขออนุมัติจ้างซ่อมท่อน้ าท้ิง จ านวน 2 ห้อง เน่ืองจากท่อ
น้ าท้ิงจากห้องปฏิบัติการ L404B และ L404D ร่ัวมี
น้ าซึมไหลลงห้องเรียนช้ัน 3

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชขจร เปรมชนม์ นายเดชขจร เปรมชนม์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063010002 2/1/2020

1027 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 9 
มกราคม 2563 เพ่ือรับ-ส่งวิทยากร (ดร.สรวิศ เผ่า
ทองศุข) ในรายวิชา 83049159 สัมมนาเทคโนโลยีทาง
ทะเล จากบ้านพัก จ.สุมทรปราการ มาสอน ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

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

PR2100063010004 7/1/2020

1028 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 
306 ) วันท่ี 9 มกราคม 2563 เพ่ือท าความสะอาด
ห้องพักรับรองคณบดี ส าหรับรับรองวิทยากรรายวิชา 
83446559 Public Aquarium Management

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี น้อยหลา นางสาวิตรี น้อยหลา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063010005 8/1/2020

1029 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 14
 มกราคม 2563 เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรายวิชา 83446559 
การจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ

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

PR2100063010012 13/1/2020

1030 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 
306 ) วันท่ี 16 มกราคม 2563 เพ่ือท าความสะอาด
ห้องพักรับรองคณบดี ส าหรับรับรองวิทยากรเสริม
ทักษะการเรียนด าน้ าของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี น้อยหลา นางสาวิตรี น้อยหลา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063010013 14/1/2020
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1031 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 21
 มกราคม 2563 เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา 
83446559 การจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ า
สาธารณะ รับจากบ้านพัก จังหวัดชลบุรี มาสอน ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

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

PR2100063010019 20/1/2020

1032 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 29 
มกราคม 2563 เพ่ือรับ-ส่งอจารย์เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการอ านวยการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
ทางทะเล คร้ังท่ี 7 ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100063010023 28/1/2020

1033 ขออนุมัติจ้างต่ออายุเว็บไซต์ www.cib-buu.com เป็น
ระยะเวลา 3 ปี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัด
จ้าง

16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรดด้ีแพลนเน็ต จ ากัด บริษัท เรดด้ีแพลนเน็ต จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063010002 7/1/2563

1034 ขออนุมัติจัดซ้ือผงหมึกพิมพ์ จ านวน 3 รายการ คือ 
CE400A (Black), CE4001A (Cyan) และ CE4002A 
(Yellow) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

24,460.00 24,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063010003 7/1/2563

1035 ขออนุมัติจัดซ้ือป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ชุด 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น แอล ศิลป์ ร้านเอ็น แอล ศิลป์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063010008 8/1/2563

1036 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2

71,300.00 71,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูช่ัน จ ากัด บริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063010005 8/1/2563

1037 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ กระดาษช าระ , ถุงขยะ ฯลฯ รวม 6
 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

5,275.00 5,275.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010033 8/1/2563

1038 ขออนุมัติจัดซ้ือ โช๊คอัพประตูอลูมิเนียม จ านวน 6 ชุด 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

7,575.60 7,575.60 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010034 8/1/2563

1039 ขออนุมัติจัดซ้ือ  inline regulator1/8'' จ านวน 1 ชุด 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ สเปค จ ากัด บริษัท ซายน์ สเปค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010035 8/1/2563

1040 ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงไฟทางเดินภายในอาคาร
ปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ์ คงจีบ นายฐานุพงศ์ คงจีบ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063010007 8/1/2563

1041 ขออนุมัติจัดจ้างติดต้ังฝ้าเพดานและปูกระเบ้ือง ภาควิชา
โยธา

49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ์ คงจีบ นายฐานุพงศ์ คงจีบ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063010006 8/1/2563
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1042 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุผ้าหมึกส าหรับเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด
ขนาด 106MMx450M จ านวน 5 ม้วน,สติกเกอร์
บาร์โค้ดขนาด 3.2น้ิวX1.5น้ิว จ านวน 10,000 ดวง, 
สติกเกอร์บาร์โค้ด ขนาด 3.2cmX2.5cm จ านวน 
10,000 ดวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010043 9/1/2563

1043 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองกรองน้ า
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรองน้ าชลบุรี ร้านกรองน้ าชลบุรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063010016 14/1/2563

1044 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-ม.บูรพา-
สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันท่ี 31 มกราคม 2563 และ
รับกลับ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 1 คัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010060 14/1/2563

1045 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์เปล่ียนไส้
กรองอากาศ,ยกเกียร์เช็คคลัช และงานอ่ืนๆ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

26,879.47 26,879.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063010009 15/1/2563

1046 ขออนุมัติจัดซ้ือ สายลมยูรีเทน  จ านวน 1 รายการ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010074 16/1/2563

1047 ขออนุมัติจัดซ้ือ ช้ันวางเคร่ืองมือและโต๊ะปฏิบัติการ 1 ชุด 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย์ ศรีวรา นายวิฑูรย์ ศรีวรา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063010010 17/1/2563

1048 ขออนุมัติจัดซ้ือ ฟอยด์ (วัสดุส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ)
 จ านวน 1 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

6,090.00 6,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010078 17/1/2563

1049 ขออนุมัติเบิก ค่าซ้ือเคร่ือง Stabilizer ค่าซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์ โครงการวิจัยวจร.1/2562

12,013.00 12,013.00 เฉพาะเจาะจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพลิน  เงา
ตระการวิวัฒน์ งานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพลิน  เงา
ตระการวิวัฒน์ งานวิจัย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010077 17/1/2563

1050 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมรางจับยึดแท่งความยาวมาตรฐาน
เกจบล็อค จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดจ้าง

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม เทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์
 ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท สยาม เทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์
 ซัพพลาย จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010091 21/1/2563

หนา้ 100



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1051 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุหมึกเติมไวท์บอร์ด OBOK แดง,ด า,
น้ าเงิน หัวปากกาไวท์บอร์ด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

43,440.00 43,440.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063010012 21/1/2563

1052 ขออนุมัติจ้างพิมพ์แฟ้มใส่เอกสาร จ านวน 2,000 ใบ 
และพิมพ์ซองเอกสาร จ านวน 1,000 ซอง รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการจ้าง

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส านักพิมพ์มนตรี จ ากัด บริษัท ส านักพิมพ์มนตรี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063010013 22/1/2563

1053 ขอนุมัติจัดจ้างค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จาก ม.บูรพา ถึง
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในระหว่าง
วันท่ี 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063010014 23/1/2563

1054 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ าเคลือบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มวิมานดิน ร้านคุ้มวิมานดิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010094 23/1/2563

1055 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ เดินทางจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ไปส่ง ณ บริษัท 
มิตซูบิชิอิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรี (ไป-
กลับ )ในวันพุธท่ี 14 ก.พ. 2563

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010097 24/1/2563

1056 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 39,200.00 39,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700063010015 24/1/2563

1057 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ เดินทางจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ไปส่ง ณ บริษัท 
มิตซูบิชิอิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรี (ไป-
กลับ ) ในวันพุธท่ี 12 ก.พ. 2563

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010099 27/1/2563

1058 ค่าจ้างท าเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า
 1 เมตร รายละเอียดตามใบเสนอราคา

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010102 30/1/2563

1059 ขออนุมัติจัดซ้ือ ค่าของท่ีระลึก (แก้วเบญจรงค์ลายลูกข้ัน) 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010111 30/1/2563

หนา้ 101



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1060 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมมอเตอร์เคร่ืองกรองน้ ากุลฟอส
 1HP 220V 1 P,พันขดลวดใหม่ เปล่ียนแบร่ิง No.6203
 ถอดติดต้ังหน้างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010109 30/1/2563

1061 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ PU FOAM ไม่ลามไฟ ฟู 24 เท่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010110 30/1/2563

1062 ค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ (มหาวิทยาลัยบูรพา-
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร-โรงเรียนราษฎรอ ารุง-
มหาวิทยาลัยบุรพา) วันท่ี 4 ก.พ. 2563รายละเอียดตาม
ใบเสนอราคา

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700063010103 30/1/2563

1063 ซาลาเปาและขนมจีบไก่ จ านวน 5 รายการ 9,501.60 9,501.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 
9,501.60 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 
9,501.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010002 6/1/2020

1064 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 35 
รายการ

22,255.66 22,255.66 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
ราคาท่ีเสนอ 22,255.66 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
ราคาท่ีเสนอ 22,255.66 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010001 6/1/2020

1065 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

PR7080063010004 7/1/2020

1066 น้ าอัดลมและน้ าด่ืมน้ าทิพย์ จ านวน 5 รายการ 8,531.37 8,531.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 8,531.37 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 8,531.37 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010003 7/1/2020

หนา้ 102



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1067 สินค้า จ านวน 4 รายการ 20,050.00 20,050.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคา 
20,050.00 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคา 
20,050.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010005 7/1/2020

1068 ซาลาเปา จ านวน 3 รายการ 4,545.00 4,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 4,545.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 4,545.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010007 8/1/2020

1069 สินค้าท่ีระลึก จ านวน 5 รายการ 51,250.00 51,250.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาท่ี
เสนอ 51,250.00 บาท

นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาท่ี
เสนอ 51,250.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010006 8/1/2020

1070 หนังสือ/แบบเรียนและส่ือโปสเตอร์ จ านวน 120 รายการ 59,532.00 59,532.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 59,532.00 บาท

บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 59,532.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010010 10/1/2020

1071 วอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 22 รายการ 13,917.25 13,917.25 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 13,917.25 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 13,917.25 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010009 10/1/2020

1072 สินค้า จ านวน 21 รายการ 66,380.00 66,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ี
เสนอ 66,380.00 บาท

ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ี
เสนอ 66,380.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010008 10/1/2020

1073 สินค้า(เอ็ม150,สปอนเซอร์,กาแฟเบอร์ด้ี,เนสกาแฟ) 
จ านวน 4 รายการ

5,573.00 5,573.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร  สุขไตรทศ / ราคาท่ี
เสนอ  5,573.00 บาท

นางสาวสุภาพร  สุขไตรทศ / ราคาท่ี
เสนอ  5,573.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010012 13/1/2020

หนา้ 103



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1074 ตุ๊กตา จ านวน 1 รายการ 22,020.60 22,020.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 22,020.60 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 22,020.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010011 13/1/2020

1075 คุ้กก้ี จ านวน 100 ห่อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร / ราคา
ท่ีเสนอ 1,500.00 บาท่

นางมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร / ราคา
ท่ีเสนอ 1,500.00 บาท่

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010014 15/1/2020

1076 ไส้กรอก จ านวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด (ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 1,500.00
 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด (ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 1,500.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010013 15/1/2020

1077 ถ้วยไอติมและถุงเฟนไฟล์ จ านวน 2 รายการ 1,641.92 1,641.92 เฉพาะเจาะจง หจก. ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย / ราคาท่ีเสนอ 1,641.92 บาท

หจก. ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย / ราคาท่ีเสนอ 1,641.92 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010015 16/1/2020

1078 สินค้า วัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 37
 รายการ

25,812.00 25,812.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
  / ราคาท่ีเสนอ 25,812.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
  / ราคาท่ีเสนอ 25,812.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010016 16/1/2020

1079 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 24 
รายการ

16,829.43 16,829.43 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 16,829.43 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 16,829.43 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010017 20/1/2020

1080 ซาลาเปาและขนมจีบไก่ จ านวน 4 รายการ 7,190.40 7,190.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 7,190.40 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 7,190.40 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010019 22/1/2020

หนา้ 104



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1081 ไส้กรอก จ านวน 3 รายการ 1,485.00 1,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด (ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 1,485.00
 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด (ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาท่ีเสนอ 1,485.00
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010020 22/1/2020

1082 อิชิตัน จ านวน 30 ลัง 5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์ ย้ิมช่ืน  / ราคาท่ีเสนอ 
5,040.00 บาท

นางเนาวรัตน์ ย้ิมช่ืน  / ราคาท่ีเสนอ 
5,040.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010018 22/1/2020

1083 ซาลาเปา จ านวน 2 รายการ 4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 4,560.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 4,560.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010021 23/1/2020

1084 น้ าอัดลม น้ าด่ืมน้ าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จ านวน 3 
รายการ

9,529.63 9,529.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 9,529.63 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 9,529.63 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080063010022 27/1/2020

1085 ของขวัญ ของรางวัล จ านวน 2 รายการ ''นิทรรศการ 
Emporium & Emquartier Super Kids Save our 
Planet กรุงเทพฯ  ระหว่าวันท่ี 5-13 มกราคม พ.ศ. 
2563''

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 /ราคาท่ีเสนอ 749.00 บาท

ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 /ราคาท่ีเสนอ 749.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010002 2/1/2020

1086 ค่าจ้างซ่อมมอเตอร์ จ านวน 1 ลูก 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีซ่อมไทย / ราคาท่ีเสนอ 
4,200.00 บาท

ร้านศรีซ่อมไทย / ราคาท่ีเสนอ 
4,200.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010003 2/1/2020

1087 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา(โรลอัพ) จ านวน 1 รายการ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาท่ี
เสน 1,700.00 บาท

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาท่ี
เสน 1,700.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010004 2/1/2020
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1088 จ้างเช่าเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน  ในวันเสาร์ท่ี 
4 มกราคม 2563  (เก็บตัวอย่างแมงกะพรุนส าหรับจัด
นิทรรศการ)  ณ ป่ารักษ์แสม จังหวัดระยอง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธานินทร์  ป่ินแก้ว / ราคาท่ีเสนอ
 3,000.00 บาท

นายธานินทร์  ป่ินแก้ว / ราคาท่ีเสนอ
 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010007 2/1/2020

1089 วัสดุการเกษตร (ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ  ''
นิทรรศการ Emporium & Emquartier Super Kids 
Save our Planet กรุงเทพฯ  ระหว่าวันท่ี 5-13 
มกราคม พ.ศ. 2563''

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเร่ียม / 
ราคาท่ีเสนอ 4,750.00 บาท

ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเร่ียม / 
ราคาท่ีเสนอ 4,750.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010001 2/1/2020

1090 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ นิทรรศการท่ี 
Emporium & Emquartier Super Kids Save our 
Planet กรุงเทพฯ  ระหว่างวันท่ี 5-13 มกราคม พ.ศ. 
2563

170.00 170.00 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

PR7000063010006 2/1/2020

1091 วัสดุการเกษตร และวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ
รายการ ''นิทรรศการ Emporium & Emquartier 
Super Kids Save our Planet กรุงเทพฯ  ระหว่าวันท่ี
 5-13 มกราคม พ.ศ. 2563''

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน, บริษัท ฮะเส็ง
ฮวดเสตช่ันเนอร่ี จ ากัด, ร้านไพรเวช 
ค้าวัสดุ, ร้านไถ่เส็ง  /  ราคาท่ีเสนอ 
2,644.00 บาท

ร้านจานชาม บางแสน, บริษัท ฮะเส็ง
ฮวดเสตช่ันเนอร่ี จ ากัด, ร้านไพรเวช 
ค้าวัสดุ, ร้านไถ่เส็ง  /  ราคาท่ีเสนอ 
2,644.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010017 3/1/2020

1092 จ้างเช่าเหมาบริการรถยนต์ตู้ จ านวน 6 วัน ในวัน 6, 7, 
9, 10, 11, และ 12 มกราคม 2563  (ส าหรับเดินทาง
ไปจัดนิทรรศการท่ี  Emporium & Emquartier Super
 Kids Save our Planet กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 5-13
 มกราคม พ.ศ. 2563

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัช  บุญพิมพ์ / ราคาท่ีเสนอ 
18,000.00 บาท

นายไพรัช  บุญพิมพ์ / ราคาท่ีเสนอ 
18,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010011 3/1/2020

1093 จ้างเช่าเหมาบริการรถยนต์ 6 ล้อ จ านวน 2 วัน ในวัน 6
 และ12 มกราคม 2563  (ส าหรับขนของไปจัด
นิทรรศการท่ี  Emporium & Emquartier Super Kids
 Save our Planet กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 5-13 
มกราคม พ.ศ. 2563

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ ม่ันหมาย / ราคาท่ีเสนอ 
8,000.00 บาท

นายมานะ ม่ันหมาย / ราคาท่ีเสนอ 
8,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010012 3/1/2020

หนา้ 106



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1094 จ้างเช่าเหมาบริการรถยนต์ 6 ล้อ (ขนาดเล็ก)จ านวน 1 
วัน ในวันอังคารท่ี 7 มกราคม 2563  (ส าหรับขนของไป
จัดนิทรรศการท่ี  Emporium & Emquartier Super 
Kids Save our Planet กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 5-13 
มกราคม พ.ศ. 2563

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายเจริญ พลชรินทร์ / ราคาท่ีเสนอ
 4,000.00 บาท

 นายเจริญ พลชรินทร์ / ราคาท่ีเสนอ
 4,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010016 3/1/2020

1095 วัสดุส านักงาน(แฟ้มห่วง 1 น้ิว) จ านวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 1,416.00 บาท

 บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 1,416.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010013 3/1/2020

1096 ค่าจ้างตรวจเช็คระยะการใช้งานเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
ทุกๆ 5,000 กิโลเมตร (รถยนต์ตู้ นค.5262-ชลบุรี)  
จ านวน 2 งาน

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ /
 ราคาท่ีเสนอ 17,759.86 บาท

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ /
 ราคาท่ีเสนอ 17,759.86 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010010 3/1/2020

1097 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-หมึกสาย)  จ านวน 1 
รายการ จัดแสดงนิทรรศการท่ี Emporium & 
Emquartier Super Kids Save our Planet กรุงเทพฯ
 ระหว่างวันท่ี 5-13 มกราคม พ.ศ. 2563

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางจันทนา  ล้ิมงาม/ ราคาท่ีเสนอ 
3,000.00 บาท

 นางจันทนา  ล้ิมงาม/ ราคาท่ีเสนอ 
3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010015 3/1/2020

1098 ค่าจ้างเช่าเหมาบริการรถยนต์(กระบะ) จ านวน 1 วัน ใน
วันพุธท่ี 8 มกราคม 2563  (ส าหรับขนของไปจัด
นิทรรศการท่ี  Emporium & Emquartier Super Kids
 Save our Planet กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 5-13 
มกราคม พ.ศ. 2563

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธานินทร์  ป่ินแก้ว / ราคาท่ีเสนอ
  3,000.00 บาท

นายธานินทร์  ป่ินแก้ว / ราคาท่ีเสนอ
  3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010009 3/1/2020

1099 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์  ตาด า / ราคาท่ี
เสนอ 4,950.00 บาท

นางสาวสุดารัตน์  ตาด า / ราคาท่ี
เสนอ 4,950.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010014 3/1/2020

หนา้ 107



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1100 วัสดุการเกษตร จ านวน 3รายการ  ''นิทรรศการ 
Emporium & Emquartier Super Kids Save our 
Planet กรุงเทพฯ  ระหว่าวันท่ี 5-13 มกราคม พ.ศ. 
2563''

4,945.00 4,945.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ,ร้านบางพระสติก
 / ราคาท่ีเสนอ 4,745.00 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ,ร้านบางพระสติก
 / ราคาท่ีเสนอ 4,745.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010008 3/1/2020

1101 จ้างซ่อมแซมท่อน้ าดี ห้องน้ าส าหรับบริการผู้เข้าชมด้าน
นอกอาคาร จ านวน 2 ห้อง

8,239.00 8,239.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์
  / ราคาท่ีเสนอ 8,239.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์
  / ราคาท่ีเสนอ 8,239.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010019 3/1/2020

1102 วัสดุการเกษตร และวัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 11 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาท่ีเสนอ 
1,892.00 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาท่ีเสนอ 
1,892.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010024 6/1/2020

1103 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 
960.00 บาท

ร้าน บรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 
960.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010028 6/1/2020

1104 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จ านวน 12 เท่ียว 
10/63

39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์  / ราคาท่ี
เสนอ 39,600.00 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์  / ราคาท่ี
เสนอ 39,600.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010025 6/1/2020

1105 ค่าจ้างเช่าเหมาบริการรถยนต์ตู้ จ านวน 1 วัน(ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 9 ม.ค. 2563) ''   (ไป-กลับ) ดิเอ็มควอเทียร์
,ส าเพ็ง, รัชดาภิเษก

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก สุระประเสริฐ / ราคาท่ี
เสนอ 2,900.00 บาท

นายเสวก สุระประเสริฐ / ราคาท่ี
เสนอ 2,900.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010032 7/1/2020

1106 วัสดุไฟฟ้า วัสดุท่อประปา และวัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 
12 รายการ

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
ชลบุรี)/ ราคาท่ีเสนอ 4,090.00 บาท

 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
ชลบุรี)/ ราคาท่ีเสนอ 4,090.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010041 8/1/2020

หนา้ 108



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1107 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 11 รายการ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
1,670.00 บาท

นายอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
1,670.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010037 8/1/2020

1108 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองพิมพ์) จ านวน 3 รายการ  
''วันเด็ก 2563''

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 4,800.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 4,800.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010039 8/1/2020

1109 วัสดุไฟฟ้า(ปล๊ักไฟ) จ านวน 1 รายการนิทรรศการท่ี 
Emporium & Emquartier กรุงเทพฯ  ระหว่างวันท่ี 
5-13 มกราคม 2563

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทิดเทิง เคร่ืองครัว / ราคาท่ีเสนอ
 645.00 บาท

ร้านเทิดเทิง เคร่ืองครัว / ราคาท่ีเสนอ
 645.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010052 9/1/2020

1110 วัสดุส านักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร) จ านวน 1 รายการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 540.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 540.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010053 9/1/2020

1111 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ขาแขวนโทรทัศน์แอลอีดี 50 
น้ิว) จ านวน 4 อัน รุ่น SM3060W

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 4,400.00 บาท

บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 4,400.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010050 9/1/2020

1112 วัสดุการเกษตร วัสดุงานครัว และวัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน
 17 รายการ

6,474.00 6,474.00 เฉพาะเจาะจง วัสดุการเกษตร และวัสดุซ่อมบ ารุง  /
 ราคาท่ีเสนอ 6,474.00 บาท

วัสดุการเกษตร และวัสดุซ่อมบ ารุง  /
 ราคาท่ีเสนอ 6,474.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010060 10/1/2020

1113 หมึกพิมพ์ HP Color LaserJet Pro200 M251nw 
จ านวน 4 รายการ

12,950.00 12,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 12,950.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 12,950.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010057 10/1/2020

หนา้ 109



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1114 ค่าจ้างซักชุดมาสคอต จ านวน 2 ชุด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช / ราคาท่ีเสนอ 
750.00 บาท

ร้านบางแสนวอช / ราคาท่ีเสนอ 
750.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010063 10/1/2020

1115 ไฟฉาย จ านวน 2 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
ชลบุรี)/ ราคาท่ีเสนอ 804.00 บาท

 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
ชลบุรี)/ ราคาท่ีเสนอ 804.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010055 10/1/2020

1116 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 3,460.00 บาท

ร้าน กฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 3,460.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010058 10/1/2020

1117 วัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 36,150.00 36,150.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน  / ราคาท่ี
เสนอ 36,150.00 บาท

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน  / ราคาท่ี
เสนอ 36,150.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010061 10/1/2020

1118 วัสดุการเกษตร(ไขไรน้ าเค็ม) จ านวน 1 รายการ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร  / ราคาท่ี
เสนอ 13,500.00 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร  / ราคาท่ี
เสนอ 13,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010062 10/1/2020

1119 วัสดุการเกษตร และวัสดุก่อสร้าง จ านวน 15 รายการ 7,734.00 7,734.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟอร์เฮ้าส์ ค้าวัสดุ/ ราคาท่ีเสนอ 
7,334.00 บาท

ร้านฟอร์เฮ้าส์ ค้าวัสดุ/ ราคาท่ีเสนอ 
7,334.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010059 10/1/2020

1120 โทรทัศน์ แอล อี ดี Smart Tv ขนาด 50 น้ิว ย่ีห้อ ซัมซุง
 จ านวน 6 เคร่ือง (พิพิธภัณฑ์ 1 , AQU  5 เคร่ือง)

77,940.00 77,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 77,490.00 บาท

บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 77,490.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010065 13/1/2020

หนา้ 110



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1121 วัสดการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 
1,080.00 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 
1,080.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010078 14/1/2020

1122 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 12 เท่ียว  
11/63

39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์  / ราคาท่ี
เสนอ 39,600.00 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์  / ราคาท่ี
เสนอ 39,600.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010079 14/1/2020

1123 วัสดุไฟฟ้า จ านน 3 รายการ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์อิเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ 
2,500.00 บาท

ร้านกฤษณ์อิเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ 
2,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010081 15/1/2020

1124 วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 1,410.00 1,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองชลฟาร์มาซี / ราคาท่ีเสนอ 
1,410.00 บาท

ร้านเมืองชลฟาร์มาซี / ราคาท่ีเสนอ 
1,410.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010083 15/1/2020

1125 ค่าจ้างป๊ัมลูกกุญแจ จ านวน 1 รายการ 50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกมลการกุญแจ / ราคาท่ีเสนอ 
35.00 บาท

ร้านกมลการกุญแจ / ราคาท่ีเสนอ 
35.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010086 16/1/2020

1126 วัสดุการเกษตร และวัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ 1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ส่งเสริมการเกษตร ชะอ า ,
ร้านค้า บุญลือ-มาลัย / ราคาท่ีเสนอ 
1,120.00 บาท

ร้าน ส.ส่งเสริมการเกษตร ชะอ า ,
ร้านค้า บุญลือ-มาลัย / ราคาท่ีเสนอ 
1,120.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010097 20/1/2020

1127 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 10 เท่ียว 
12/63

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

PR7000063010096 20/1/2020

หนา้ 111



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1128 วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพย์(ยาฆ่าเช้ือ) จ านวน 1 
รายการ

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีเภสัช จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 700.00 บาท

บริษัท ชลบุรีเภสัช จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 700.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010101 21/1/2020

1129 ถังอากาศด าน้ า ขนาด 40 cf. จ านวน 3 ถัง, ขนาด 
80cf. จ านวน 1 ถัง , วาล์วคอถังอากาศ 4 ชุด, เส้ือชูชีพ
 (BCD) size SM จ านวน 2 ชุด

60,880.00 60,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน สต๊อปไดว์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
  / ราคาท่ีเสนอ 50,940.03 บาท

บริษัท วัน สต๊อปไดว์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
  / ราคาท่ีเสนอ 50,940.03 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010111 23/1/2020

1130 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ประจ าศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน 
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.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

PO7000063010001 23/1/2020

1131 จ้างซ่อมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองชิลเล่อร์ จ านวน 1 งาน 
(พันขดลวดเสตอร์ใหม่,กลึงเปล่ียนบู้ชใหม่,ปรับชาร์
ปก้านสูบ-เจียร์ข้อเหว่ียง, เปล่ียนสลักก้านสูบ,น้ ามัน
คอมเพรสเซอร์, เปล่ียนประเก็น,ติดต้ังคอมเพรสเซอร์/
ต่อระบบไฟฟ้าและทดสอบการท างาน) (เงินรับฝากเงิน
รายได้-คชจ.โลกใต้ทะเล)

98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปดร้ิวเคร่ืองเย็นเชียงใหม่ 
(1994) จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
98,440.00 บาท

บริษัท แปดร้ิวเคร่ืองเย็นเชียงใหม่ 
(1994) จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
98,440.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010109 23/1/2020

1132 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ(กล่องไฟป้ายทางออก) 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

PR7000063010113 24/1/2020

1133 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ(มอเตอร์พัดลม
คอนเดนเซอร์, หลอดLED)

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 4,580.00 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 4,580.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010112 24/1/2020

1134 ของท่ีระลึก จ านวน 5 รายการ (เปิดใจรักการเรียนรู้ 
2563)

12,370.00 12,370.00 เฉพาะเจาะจง  นายอ าพล  เทียนเงิน/ ราคาท่ีเสนอ 
1,660.00 บาท

 นายอ าพล  เทียนเงิน/ ราคาท่ีเสนอ 
1,660.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010114 24/1/2020

หนา้ 112



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1135 วัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 3 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง / ราคาท่ีเสนอ 1,640.00 
บาท

ร้านไถ่เส็ง / ราคาท่ีเสนอ 1,640.00 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010115 24/1/2020

1136 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรู้โลกใต้
ทะเล บางแสน งวดท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 (เงิน
รับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้ทะเล)

14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความ ปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
14,160.00 บาท

บริษัท รักษาความ ปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
14,160.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000063010002 27/1/2020

1137 วัสดุตกแต่งสถานท่ี(เปิดใจรักการเรียนรู้ ประจ าปี 2563)
 จ านวน 4 รายการ

1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพาณิชย์  / ราคาท่ี
เสนอ 1,020.00 บาท

ร้านโชคอ านวยพาณิชย์  / ราคาท่ี
เสนอ 1,020.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010119 27/1/2020

1138 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด และผลิตภัณฑ์ก าจัดกล่ิน 
จ านวน 6รายการ

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (มหาชน), นายธเนศ บุญดี , 
ร้านเทวนต้ีชอป / ราคาท่ีเสนอ 
2,086.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (มหาชน), นายธเนศ บุญดี , 
ร้านเทวนต้ีชอป / ราคาท่ีเสนอ 
2,086.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010121 27/1/2020

1139 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (print,copy,scan) ย่ีห้อ 
Canon Pixma G3000,เคร่ืองเคลือบบัตรขนาด a4 
First A4-230C, แผ่นเคลือบบัตรขนาด a4 100 แผ่น 
(เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้ทะเล)

10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 10,300.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 10,300.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010117 27/1/2020

1140 วัสดุส านักงาน(สต๊ิกเกอร์) จ านวน 1รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 290.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 290.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010127 28/1/2020

1141 ค่าจ้างเปล่ียนไดชาร์จ จ านวน 1 งาน(รถยนต์กระบะ
Vigo หมายเลขทะเบียน กม280-ชลบุรี) 
5203002010005

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิเชียร ไดนาโม / ราคาท่ีเสนอ 
2,800.00 บาท

ร้านวิเชียร ไดนาโม / ราคาท่ีเสนอ 
2,800.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010132 29/1/2020

หนา้ 113



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1142 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายนภดล หอมกล่ิน / ราคาท่ีเสนอ
 2,600.00 บาท

 นายนภดล หอมกล่ิน / ราคาท่ีเสนอ
 2,600.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000063010131 29/1/2020

1143 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเกษากร ร้านเกษากร

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

PR2600063010001 2/1/2563

1144 ขอความเห็ชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการโรงแรมอาคาร
หอพักนิสิต

PR2600063010003 2/1/2563

1145 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าดืม 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา จัดเตรียมเพ่ือบริการส าหรับ
คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี ของ
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063010004 2/1/2563

1146 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันรถ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง จัดเตรียมส าหรับเติมน้ า
รถจักรยานยนต์พนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063010002 2/1/2563

1147 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาย้ายเคร่ืองสแกนน้ิว 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค
จ้างเหมาบริการย้ายเคร่ืองสแกน
ลายน้ิวมือจากท่ีเดิม ไปใช้ท่ีห้อง
สตูดิโอถ่ายภาพ เพ่ือเป็นการ
รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ใน ห้องและตรวจสอบคนเข้าใช้งาน
ในห้องสตูดิโอด้วย  

PR2600063010007 3/1/2563

1148 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์และ
เรือข้ามฟากในโครงการ

20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง บรรรยงค์  เทพวงศ์ บรรรยงค์  เทพวงศ์
เพ่ือรับส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมใน
โครงการแลกเปล่ียนนิสิต ระหว่าง
 Buuic และ GBLC ระหว่างวันท่ี 
5-18 มกราคม 2563

PR2600063010011 3/1/2563

หนา้ 114



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1149 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างย้ายของและจัดหาวัสดุ
ในการซ่อม

1,840.00 1,840.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในห้องพัก
อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ 
เน่ืองจากได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัย
และเจ้าหน้าท่ีว่าพบความช ารุด  
จึงได้แจ้งช่างด าเนินการซ่อมแซม

PR2600063010008 3/1/2563

1150 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 31,672.00 31,672.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในห้องพัก
อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ 
เน่ืองจากได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัย
และเจ้าหน้าท่ีว่าพบความช ารุด  
จึงได้แจ้งช่างด าเนินการซ่อมแซม

PR2600063010009 3/1/2563

1151 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ าด่ืมใช้ในโครงการ 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา จัดเตรียมเพ่ือบริการส าหรับ
คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี ของ
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063010013 3/1/2563

1152 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเคร่ืองพิมพ์ 37,086.20 37,086.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี บิสซิเนส อิงค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี บิสซิเนส อิงค์ จัดเตรียมส าหรับใช้งานใน
ส านักงาน งานด้านการพิมพ์
เอกสาร

PR2600063010006 3/1/2563

1153 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุส าหรับท ากิจกรรม
ในชัันเรียน GBLC

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน)

วัตถุดิบในการประกอบอาหารไทย
ในโครงการแลกเปล่ียน GBLC

PR2600063010014 3/1/2563

1154 ขอความเห็นชอบในการจัดหาป้ายไวนิลใช้ในโครงการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการและ
ต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมโครงการ
นิสิตแลกเปล่ียน GBLC

PR2600063010010 3/1/2563

1155 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืมในโครงการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา จัดเตรียมเพ่ือบริการส าหรับ
คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี ของ
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063010012 3/1/2563

1156 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในส านักงาน 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมเพ่ือใช้ในส านักงาน งาน
ด้านเอกสาร การจัดเตรียมเอกสาร
เก่ียวกับการเรียนการสอน

PR2600063010040 13/1/2563

หนา้ 115



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1157 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
(หอพัก)

420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพรัตน์ ครุฑปราการ นางสาวนพรัตน์ ครุฑปราการ วันท่ี 18 ม.ค. 2563 มีกิจกรรม
สัมภาษณ์นิสิต TCAS 1 รอบ 
Portfolio ในกิจกรรมดังกล่าว
ประกอบด้วย จะต้องมีการให้
ข้อมูลหอพัก ค่าใช้จ่าย กฎ 
ระเบียบต่าง ๆ ของหอพัก และ
เปิดหอพักให้ผู้ปกครองและนิสิต
เย่ียมชมจึงจัดจ้างผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
งานบริหาร (หอพัก) มาปฏิบัติงาน
 ในวันดังกล่าว

PR2600063010044 14/1/2563

1158 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมกระเบ้ืองปูด 49,514.00 49,514.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในห้องพัก
อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ 
เน่ืองจากได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัย
และเจ้าหน้าท่ีว่าพบความช ารุด  
จึงได้แจ้งช่างด าเนินการซ่อมแซม

PR2600063010043 14/1/2563

1159 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ใช้ใน
โครงการ

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การปฏิบัติ
หน้าท่ี และเรียนรู้งานของ
ต าแหน่งและบุคลากรในงานครัว 
สามารถจัดเตรียมและประกอบ
อาหารให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัย และมีรสชาติได้
มาตรฐานสากล  เพ่ือเข้าท างาน
ในอุตสาหกรรมการโรงแรม และ
การบริหารจัดการร้านอาหารใน
อนาคต

PR2600063010046 15/1/2563
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1160 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ใน
หอพัก

78,490.00      78,490.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในห้องพัก
อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ 
เน่ืองจากได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัย
และเจ้าหน้าท่ีว่าพบความช ารุด  
จึงได้แจ้งช่างด าเนินการซ่อมแซม

PR2600063010047 15/1/2563

1161 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในส านักงาน 9,000.00        2,718.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมเพ่ือใช้ในส านักงาน งาน
ด้านเอกสาร การจัดเตรียมเอกสาร
เก่ียวกับการเรียนการสอน

PR2600063010053 20/1/2563

1162 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเจลล้างมือ 1,000.00           900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลิขิตเภสัช ร้านลิขิตเภสัช จัดเตรียมส าหรับล้างมือเพ่ือฆ่าเช้ือ
โรคส าหรับนิสิต คณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600063010067 28/1/2563

1163 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 21 รายการ 8,001.00 8,001.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
กฤษณ์ อีเลคทริค  บริษัทบัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ีจ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
กฤษณ์ อีเลคทริค  บริษัทบัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ีจ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010004 2/1/2020

1164 ขอซ้ือวัสดุ 4 รายการ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา  นาย
วันเฉลิม สร้อยโสม

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา  นาย
วันเฉลิม สร้อยโสม

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010014 3/1/2020

1165 ขอนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 7,004.65 7,004.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010022 6/1/2020

1166 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถตู้ 2,390.00 2,390.00 เฉพาะเจาะจง อู๋ ช่างโจ อู๋ ช่างโจ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010026 6/1/2020

1167 ขอซ้ือหมึกเติมปากกาเขียนไวท์บอร์ด 8,448.00 8,448.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010021 6/1/2020

1168 วัสดุวิทยาศาสตร์ 13,107.50 13,107.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010027 6/1/2020

1169 ค่าซ่อมแซม 46,200.00 46,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063010002 6/1/2020

1170 ขออนุมัติซ้ือ 1,994.48 1,994.48 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน ร้านจานชามบางแสน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010038 7/1/2020

หนา้ 117



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1171 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 9 รายการ 1,996.00 1,996.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010033 7/1/2020

1172 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 4 รายการ 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010034 7/1/2020

1173 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 10 รายการ 2,170.00 2,170.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านสวน, บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี
, ร้านเฮ็งซุ่ยเส็ง

น้ าด่ืมบ้านสวน, บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี
, ร้านเฮ็งซุ่ยเส็ง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010031 7/1/2020

1174 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2 รายการ 1,337.50 1,337.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน จ ากัด บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010036 7/1/2020

1175 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010037 7/1/2020

1176 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ              800.00           800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010043 7/1/2020

1177 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 1,010.80 1,010.80 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน ร้านจานชามบางแสน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010041 7/1/2020

1178 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 67,153.20 67,153.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010035 7/1/2020

1179 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ              567.00           567.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัดและบริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร
ร่ี จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัดและบริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร
ร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010040 7/1/2020

1180 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010052 8/1/2020

1181 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 5,232.30 5,232.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010053 8/1/2020

1182 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,284.45 2,284.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010054 8/1/2020

1183 ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (ส าหรับการเรียนปฏิบัติการ) 3,224.00 3,224.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010045 8/1/2020

1184 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน              500.00           500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา นายรัศมี  พลเสนา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010047 8/1/2020
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1185 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 4 รายการ              615.00           615.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน, ร้านเจียบ
ฮวด, ร้านสุดประหยัด 20 บาท

ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน, ร้านเจียบ
ฮวด, ร้านสุดประหยัด 20 บาท

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010044 8/1/2020

1186 ขออนุมัติจัดท า Roll up พร้อมงานพิมพ์ขนาด 60*160
 CM

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010077 9/1/2020

1187 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ จ านวน 44 รายการ 9,361.50 9,361.50 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, คุณ
ประนอม สุขศรี, ร้านธีรเดช, คุณธน
นัฏฐ์ จันทราพุทธิวงษ์, คุณศุภชัย หิม
พานิชย์, บ.บัณฑิตเสช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน, ร้านพนาวัน,
 ร้านกฤษณ์ อีเล้คทริค, คุณชานนท์ 
พรหมมิ

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, คุณ
ประนอม สุขศรี, ร้านธีรเดช, คุณธน
นัฏฐ์ จันทราพุทธิวงษ์, คุณศุภชัย หิม
พานิชย์, บ.บัณฑิตเสช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน, ร้านพนาวัน,
 ร้านกฤษณ์ อีเล้คทริค, คุณชานนท์ 
พรหมมิ

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010075 9/1/2020

1188 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ จ านวน 7 รายการ 10,796.30 10,796.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010079 9/1/2020

1189 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ จ านวน 7 รายการ 20,651.00 20,651.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010078 9/1/2020

1190 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010070 9/1/2020

1191 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 19 รายการ 4,652.00 4,652.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี,ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด

บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี,ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010080 9/1/2020

1192 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3,834.88 3,834.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010065 9/1/2020

1193 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ จ านวน 26 รายการ 85,198.75 85,198.75 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิค เคมี
คอล ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิค เคมี
คอล ซัพพลาย

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010074 9/1/2020

1194 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063010004 9/1/2020

1195 ซ่อมแซมเคร่ืองป่ันเหว่ียง ครุภัณฑ์เลขท่ี 
570806313000002

8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010073 9/1/2020

1196 วัสดุอ่ืนๆ 1,262.60 1,262.60 เฉพาะเจาะจง บจก.ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส บจก.ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010087 10/1/2020

หนา้ 119



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1197 ค่าซ่อมแซม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ด าแอร์ ด าแอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010089 10/1/2020

1198 ขอนุมัติซ้ือวัสดุท าความสะอาด 7 รายการ 1,965.00 1,965.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรกิต ชินบุตร      วรณัน ชูจิตร นายวัชรกิต ชินบุตร        วรณัน ชู
จิตร

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010091 13/1/2020

1199 ขออนุมัติจ้างซ่อม-เคร่ืองปรับอากาศ 9,737.00 9,737.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010093 13/1/2020

1200 วัสดุอ่ืนๆ 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010092 13/1/2020

1201 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม              140.00           140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010101 14/1/2020

1202 ขออนุมัติเช่ารถตู้จาก ม.บูรพา จ.ชลบุรี ไป-กลับ
สนามบินสุวรรณภูมิ

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

PR0600063010106 14/1/2020

1203 ค่าจ้างรถตู้ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010097 14/1/2020

1204 ขออนุมัติเช่ารถตู้จาก ม.บูรพา จ.ชลบุรี ไป-กลับสถาบัน
วิทยสิริเมธี (VISTEC) จ.ระยอง

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010102 14/1/2020

1205 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสุรา กรมสรรพสามิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010107 15/1/2020

1206 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010109 15/1/2020

1207 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010110 15/1/2020

1208 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 4 รายการ 9,410.65 9,410.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010118 16/1/2020

1209 ค่าซ่อมแซม 1,885.00 1,885.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010124 17/1/2020

1210 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์-เคร่ืองสแกนเนอร์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063010006 17/1/2020

1211 วัสดุอ่ืนๆ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010128 17/1/2020
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1212 ค่าซ่อมแอร์ 99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โค จ ากัด บริษัท แอร์โค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063010007 17/1/2020

1213 ซ่อมแอร์ 30,122.00 30,122.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063010012 21/1/2020

1214 ซ่อมเคร่ืองเซิฟเวอร์ 69,978.00 69,978.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสช่ันนัล โปร
ดักส์ จ ากัด

บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสช่ันนัล โปร
ดักส์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063010008 17/1/2020

1215 ชุดของขวัญ 5,175.00 5,175.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม)

บจก.ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม)

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010127 17/1/2020

1216 วัสดุ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010129 17/1/2020

1217 วัสดุ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010130 17/1/2020

1218 ขออนุมัติซ้ือกระดาษ A4 80g 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010126 17/1/2020

1219 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 6 รายการ              770.00           770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามการเกษตร,ร้านท้ายตลาด
การเกษตร, ร้านไอที พลัส 
คอมพิวเตอร์

ร้านสยามการเกษตร,
ร้านท้ายตลาดการเกษตร, 
ร้านไอที พลัส คอมพิวเตอร์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010135 20/1/2020

1220 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 2 รายการ 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลายไผ่, ร้านเบสท์ซีร๊อก ร้านลายไผ่, ร้านเบสท์ซีร๊อก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010132 20/1/2020

1221 ขออนุมัติซ้ือตลับหมึกเลเซอร์ 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์ครบวงจร จ ากัด บริษัท คอมพิวเตอร์ครบวงจร จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010140 20/1/2020

1222 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์              400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010139 20/1/2020

1223 วัสดุอ่ืนๆ 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010141 20/1/2020

1224 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี 5 รายการ 5,574.70 5,574.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010134 20/1/2020

1225 วัสดุอ่ืนๆ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010143 21/1/2020

1226 ขออนุมัติจ้างดูแลรักษาเคร่ืองปรับอากาศชิลเลอร์ 68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โค จ ากัด บริษัท แอร์โค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063010009 21/1/2020

หนา้ 121



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1227 ขออนุมัติจ้างซ่อม-เคร่ืองเตาเผา 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากัด บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063010011 21/1/2020

1228 ค่าซ่อมแซมลิฟท์ 76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063010010 21/1/2020

1229 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 21 รายการ 52,684.66 52,684.66 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิค เคมี
คอล ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิค เคมี
คอล ซัพพลาย

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010147 21/1/2020

1230 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองหม้อน่ึงอบไอ้น้ า 
560803802000001

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน นายระพิน ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063010015 22/1/2020

1231 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองบดละเอียด 74,686.00 74,686.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอ โกลโบล จ ากัด บริษัท คัลเลอ โกลโบล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063010013 22/1/2020

1232 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 6,291.60 6,291.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010154 22/1/2020

1233 หมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp 78A 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010153 22/1/2020

1234 จ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จ ากัด บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010157 23/1/2020

1235 วัสดุอ่ืนๆ 4,740.10 4,740.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010165 23/1/2020

1236 หมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp CE285A (เทียบ) จ านวน 2 ตลับ 
และ CE390A (เทียบ) จ านวน 1 ตลับ

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010168 23/1/2020

1237 จ้างเหมาบริการเพ่ือถอดย้ายเคร่ืองโปรเจคเตอร์และ
เปล่ียนสัญญาณภาพโปรเจคเตอร์

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010167 23/1/2020

1238 ขออนุมัติซ้ือ 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010166 23/1/2020

1239 วัสดุสารเคมี 1,369.60 1,369.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010164 23/1/2020

1240 ขออนุมัติจ้างซ่อมตู้เย็น 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010171 27/1/2020

1241 กระดาษ เอ4 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010176 27/1/2020

หนา้ 122



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1242 วัสดุอ่ืนๆ 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010177 27/1/2020

1243 ขออนุมัติจ้างเหมาย้ายสวิทช์ไฟพร้อมอุปกรณ์ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010170 27/1/2020

1244 ค่าเช่าตู้ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010173 27/1/2020

1245 ขออนุมัติเช่ารถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010185 28/1/2020

1246 ครุภัณฑ์ 19,367.00 19,367.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600063010016 29/1/2020

1247 ค่าเช่ารถตู้ไปกลับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.
นครปฐม - ม.บูรพา

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010190 29/1/2020

1248 จ้างท าโปสเตอร์น าเสนอผลงาน              400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010189 29/1/2020

1249 ค่าเช่ารถตู้ไปกลับ ม.บูรพา-โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จ.นครปฐม

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010193 30/1/2020

1250 ขออนุมัติเชั่ารถบัส 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  ทรัพย์แก้ว นายสุนทร  ทรัพย์แก้ว ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010208 31/1/2020

1251 วัสดุ 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010206 31/1/2020

1252 ค่าเช่ารถยนต์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010203 31/1/2020

1253 วัสดุวิทยาศาสตร์ 10,084.75 10,084.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600063010207 31/1/2020

1254 ขอเสนอซ้ือชุดของขวัญปีใหม่เพ่ือมอบให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใหญ่ 16 ท่าน เพ่ือเป็นการระลึกถึง
และขอขอบคุณท่านท่ีมีอุปการะคุณท่ีให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์(รายช่ือ
ตามเอกสารแนบ)

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ ร้านบุปผชาติ สินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900063010001 6/1/2563

หนา้ 123



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1255 ขอเสนอซ้ือสายสัญญาณ RGB (VGA) เพ่ือเช่ือมต่อ
เคร่ืองโปรเจคเตอร์กับคอมพิวเตอร์ ของภาควิชา
บัณฑิตศึกษานานาชาติฯ เน่ืองจากสายเดิมช ารุด 
จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063010006 8/1/2563

1256 ขอเสนอซ้ือสายสัญญาณ RGB เพ่ือเช่ือมต่อเคร่ือง
โปรเจคเตอร์กับคอมพิวเตอร์ ของภาควิชาการอาชีวฯ 
เน่ืองจากสายเดิมช ารุด จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063010005 8/1/2563

1257 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือส าหรับให้บริการแก่นิสิตและผู้ท่ี
เข้ามาติดต่อของภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน  าด่ืมบ้านและสวน ร้านน  าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063010022 13/1/2563

1258 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ เพ่ือพิมพ์เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนและเอกสารราชการต่าง ๆ ในภาควิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

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

PR0900063010021 13/1/2563

1259 ขอเสนอจัดท าเล่มวารสาร HRD Journal Vol.10 No.2
 December 2019 เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ นิสิต และนักวิชาการในสาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063010032 15/1/2563

1260 ขอเสนอเช่ารถตู้ เพ่ือส าหรับเดินทางไปดูงาน ณ 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย ในโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชาการ
อาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม ระหว่างวันท่ี 4-6 ก.พ. 
2563

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน์  เชือกทอง นายอธิวัฒน์  เชือกทอง มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063010042 16/1/2563

1261 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ห้อง 508A 
เน่ืองจากคุณภาพของภาพท่ีได้จากโปรเจคเตอร์ไม่
ชัดเจน ภาพมัว จ าเป็นต้องเปล่ียนหลอดภาพ
โปรเจคเตอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 
600700801000030)

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063010053 20/1/2563
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1262 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือให้บริการส าหรับนิสิต และผู้มา
ติดต่องานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน  าด่ืมบ้านและสวน ร้านน  าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063010056 21/1/2563

1263 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องสมุด เน่ืองจากไม่มี
ความเย็น มีแต่ลมร้อนออกมา จ าเป็นต้องซ่อมให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 5101014010208)

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063010057 21/1/2563

1264 ขอเสนอซ้ือสาย HDMI เพ่ือน ามาเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์
แบบโน๊ตบุ๊คเข้ากับเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ส าหรับใช้ใน
การเรียนการสอนของอาจารย์ภาควิชาการจัดการเรียนรู้

590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ บริการส่งรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900063010066 23/1/2563

1265 ขออนุมัติจัดท าเล่มวารสารการศึกษาและการพัฒนา
สังคม ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือน าเสนอ
ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิต 
นักวิชาการ ส าหรับเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทางวิชาการ

17,922.50 17,922.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดี
เวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดี
เวลลอปเมนท์ จ ากัด

มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063010067 24/1/2563

1266 ขอเสนอซ้ือวัสดุ ส าหรับท าป้ายช่ือ จัดท าเอกสาร
จดหมายส่งตัว ให้ตัวแทน โครงการตัวแทน สทศ. 
ประจ าสนามสอบ O-NET ช้ัน ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา
 2562 ณ สนามสอบ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง วันท่ี 1-2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

1,462.00 1,462.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900063010070 27/1/2563

1267 ขอเสนอจัดท าป้ายอะคริลิค และสติกเกอร์ติดกระจก 
ส าหรับติดหน้าห้องบริการไปรษณีย์ ห้องศูนย์เทคโนโลยี
 ช้ัน1 และติดหน้าห้องฝ่ายพัฒนานิสิตและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ัน2 เพ่ือให้ง่ายต่อการติดต่อ
ประสานงานของนิสิตและบุคคลภายนอก

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น แอล ศิลป์ ร้านเอ็น แอล ศิลป์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063010072 28/1/2563

1268 ขอเสนอจัดท าตรายางท่ีอยู่คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือใช้
ประทับตราการส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ ของ
ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะ
ศึกษาศาสตร์

1,005.80 1,005.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063010074 29/1/2563
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยบูรพำ

1269 ขอเสนอจ้างจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการตัวแทน สทศ. ส่งให้กับทางสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เม่ือเสร็จส้ิน
โครงการตัวแทน สทศ.ประจ าสนามสอบ O-NET ช้ัน ป.
6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบ จ.ชลบุรี 
และ จ.ระยอง

2,420.00 2,420.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัสยา บัวผัน นางสาวมัสยา บัวผัน มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900063010082 30/1/2563
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