
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

1 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคากระเชาผลไม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญานิน แสงจันทร PR0206063010006 3/1/2020 - -

2 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 4,660.00 4,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเมนท แอนด เซอรวิส 

จํากัด

PR0206063010135 20/1/2020 - -

3 ขออนุมัติจัดซื้อยาดม 100 ชิ้น 1,552.00 1,552.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปรฟาสซิโน จํากัด สาขาม.บูรพา PR0206063010009 6/1/2020 - -

4 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ จํานวน 1 งาน 20,060.00 20,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063010019 7/1/2020 - -

5 ขออนุมัติเบิกเงินโครงการอบรมการทําสื่อ social Media วันที่ 14 ธ.ค.

 2562 (ชมรม Buu News) อ.ประจักษ จิตเงินมะดัน

6,730.00 6,730.00 คัดเลือก นายประจักษ  จิตเงินมะดัน PR0202063010009 8/1/2020 - -

6 ขออนุมัติจัดจางกําจัดปลวก และแมลง จํานวน 3 เดือน 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส (2009) จํากัด PR0206063010098 14/1/2020 - -

7 ขออนุมัติจัดซื้อเสื้อพรอมสกรีนโลโกมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 100 ตัว 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. กีลา สปอรต จํากัด PR0206063010120 17/1/2020 - -

8 ขออนุมัติจัดจางทําปาย Backdrop และจัดพิมพโปสเตอร จํานวน 2 งาน 1,005.00 1,005.00 เฉพาะเจาะจง SP Print /ราน พ.ีพี.ไซนเมกเกอร โดยนายคุณากร

 ชนะพลชัย

PR0206063010138 20/1/2020 - -

9 ขออนุมัติจัดเชาเครื่องเสียง (ใชในงานพื้นที่เปด) จํานวน 1 งาน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนอิเล็คทรอนิคส PR0206063010139 20/1/2020 - -

10 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณทํางานศิลปะ จํานวน 1 งาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑชลบุรี PR0206063010176 23/1/2020 - -

11 ขออนุมัติจัดซื้อ ของที่ระลึก 5 สถาบัน 5 ชิ้น จํานวน 1 งาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ประติมากรรมจากแกว"เปาแกว" PR0206063010205 27/1/2020 - -

12 ขออนุมัติจัดจางทําปายประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 3*1.5 เมตร 

จํานวน 1 ปาย

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง รานปายจา บางแสน กราฟฟคแอนด ดีไซน PR0206063010204 27/1/2020 - -

13 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และเอกสาร สื่อประกอบโครงการ จํานวน

 1 งาน

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง Up to you idea&sport bangsaen /บ.บัณฑิตส

เตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR0206063010203 27/1/2020 - -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563
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14 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอลลางมือและหนากากอนามัย จํานวน 2 

รายการ

2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

PR0206063010213 28/1/2020 - -

15 ขออนุมัติจัดจางซอมประตูบานสวิง เปลี่ยนโชคประตูกระจกอลูมิเนียม

บานสวิงคู 1 ชุด พรอมปรับซอมบานใหม จํานวน 1 งาน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เทิดศักดิ์  รัศมี PR0206063010232 29/1/2020 - -

16 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูล อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต 1 

งาน

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง โกเมท บริการ โดยนายโกเมท บุญรักษา PR0206063010230 29/1/2020 - -

17 ขออนุมัติเบิกคาของระลึกใหกับผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาที่เปน

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ม.บูรพา จํานวน 9 ทาน

2,610.00 2,610.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0206063010070 10/1/2020 - -

18 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 2,531.00 2,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0206063010068 10/1/2020 - -

19 ขออนุมัติจางเหมาตกแตงและออกแบบคูหานิทรรศการในการประชุม

วิชาการ เรื่อง การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษา

แบบองครวม ระหวางวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2563

24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR0206063010154 21/1/2020 - -

20 ขออนุมัติจางออกแบบและจัดทําเลมรายงาน เพื่อแจกผูเขารวม

โครงการฯ โครงการเขารวมเสนอผลการดําเนินงานและจัดบูธนิทรรศ

การในการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบูรณาการการจัดการศึกษา

เพื่อการพัฒนานักศึกษาแบบองครวม ระหวางวันที่ 30-31 มกราคม 

2563

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ PR0206063010156 21/1/2020 - -

21 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ เพื่อรับ-สง ผูเขารวมโครงการฯ โครงการ

เขารวมนําเสนอผลการดําเนินงานและจัดบูธนิทรรศการในการ

ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อการ

พัฒนานักศึกษาแบบองครวม ระหวางวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2563

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ PR0206063010155 21/1/2020 - -

22 ขอความเห็นชอบเสนอจางถายเอกสารพรอมเย็บเลมและเขาปกเอกสาร 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR0206063010137 20/1/2020 - -
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23 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาทําความ

สะอาดอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารมีชัย ฤชุพันธุ)

93,960.00 93,960.00 เฉพาะเจาะจง นายคอง  ฉัตรธง PO0206063010001 2/1/2020 - -

24 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมหองพัก

อาคารชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ อูนากูล 1)

29,339.83 29,339.83 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR0206063010003 2/1/2020 - -

25 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมทอน้ําและ

ซอมฝาเพดาน

46,362.62 46,362.62 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR0206063010018 7/1/2020 - -

26 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ จํานวน 10 ชนิด 3,849.86 3,849.86 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063010040 8/1/2020 - -

27 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 1,625.33 1,625.33 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063010042 9/1/2020 - -

28 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 10,880.83 10,880.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR0206063010043 9/1/2020 - -

29 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063010048 9/1/2020 - -

30 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR0206063010117 16/1/2020 - -

31 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR0206063010136 20/1/2020 - -

32 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 2,189.22 2,189.22 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063010184 23/1/2020 - -

33 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ ที่อาคารชุด

มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารมีชัย ฤชุพันธุ 1-2)

10,879.76 10,879.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR0206063010181 23/1/2020 - -
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34 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ อาคารชุด

มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารมีชัย ฤชุพันธุ)

663.40 663.40 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063010182 23/1/2020 - -

35 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาบริการกําจัดปลวกที่

อาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารมีชัย ฤชุพันธุ 1-2)

41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด PO0206063010004 29/1/2020 - -

36 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 957.65 957.65 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063010229 29/1/2020 - -

37 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อของที่ระลึก 1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานอภิญญา PR0206063010011 6/1/2020 - -

38 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ 15,194.00      15,194.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206063010010 6/1/2020 - -

39 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องพิมพ 3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063010012 6/1/2020 - -

40 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063010013 6/1/2020 - -

41 ขออนุมัติซอมแซมรถตู หมายเลข ขก-2343 ชลบุรี จํานวน 6 รายการ 4,475.28 4,475.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206063120116 8/1/2020 - -

42 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถกะบะ หมายเลขทะเบียน ขล-687 ชลบุรี 2,627.39 2,627.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206063010063 9/1/2020 - -

43 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 21,874.01 21,874.01 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063010058 9/1/2020 - -

44 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตูหมายเลขทะเบียน นค-2708 ชลบุรี 4,893.65 4,893.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206063010047 9/1/2020 - -

45 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน 1กร-

1480 ชลบุรี

635.92 635.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต จํากัด PR0206063010064 9/1/2020 - -
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46 ขออนุมัติเบิกเงินคากีอกบอลสนามดามแดง จํานวน 2 ตัว 385.20 385.20 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063010094 13/1/2020 - -

47 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 52.43 52.43 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063010093 13/1/2020 - -

48 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซอมรถตู ทะเบียน นค-5808 ชลบุรี จํานวน 

14 รายการ

15,943.00 15,943.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063010089 13/1/2020 - -

49 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถเกง หมายเลขทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี 2,783.07 2,783.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206063010084 13/1/2020 - -

50 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องขยายเสียง 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206063010097 13/1/2020 - -

51 ขออนุมัติเบิกเงินคาแบตเตอรี่ จํานวน 1 ลูก 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063010085 13/1/2020 - -

52 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถจักรยานยนตทะเบียน 1กร-1479 ชลบุรี 1,195.00 1,195.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต จํากัด PR0206063010082 13/1/2020 - -

53 ขออนุมัติเบิกเงินคาชุดจายไฟ จํานวน 2 ชุด 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206063010096 13/1/2020 - -

54 ขออนุมัติซอมแซมรถสวัสดิการ เบอร 4 จํานวน 6 รายการ 12,786.50 12,786.50 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063010140 20/1/2020 - -

55 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตู จํานวน 8 รายการ 4,808.05 4,808.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206063010141 20/1/2020 - -

56 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถยนตทะเบียน ย-4527 ชลบุรี 7,222.50 7,222.50 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063010161 22/1/2020 - -

57 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตู หมายเลข นง-4308 ชลบุรี 7,081.26 7,081.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206063010166 22/1/2020 - -

58 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนยางรถยนตบริดโตน ขนาด 750-15 (12) ชั้น

 จํานวน 2 ลอหลัง

11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063010167 22/1/2020 - -

59 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ ในการซอมแซมทอสงน้ําแตก 808.92 808.92 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063010165 22/1/2020 - -

60 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องเติมอากาศ 9,990.00 9,990.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206063010175 23/1/2020 - -
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61 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง หมายเลข

ทะเบียน 40-0698 ชลบุรี จํานวน 16 รายการ

12,159.48 12,159.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด PR0206063010210 27/1/2020 - -

62 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถสวัสดิการ เบอร 8 จํานวน 5 รายการ 5,178.80 5,178.80 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063010241 31/1/2020 - -

63 ซอมแซมเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ยูเซงฮวด PR0208063120023 1/1/2563 - -

64 ขออนุมัติซื้อผาเวสลุคสีขาวและสีมวง จํานวน 12 มวน เพื่อใชสําหรับ

ประดับรั้วดานหนามหาวิทยาลัย

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง วายทีเค PR0208063010003 2/1/2563 - -

65 ขออนุมัติซื้อไมประดับ เพื่อใชสําหรับประดับบริเวณภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทุบรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง พรสุดาพันธุไม PR0208063010002 2/1/2563 - -

66 จางทําปายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ ร.10 และพระบรมฉายาลักษณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท PR0208063010023 3/1/2563 - -

67 จางเหมารถแมคโฮขนาดเล็ก PC-30 ปรับแตงพื นที่และภูมิทัศน 

(บริเวณดานหนาอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร และสนามกีฬา

กลางแจง) จํานวน 30 ชั่วโมง

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสําเริง เลิศธัญญา PR0208063010004 3/1/2563 - -

68 จางเหมารถแทรกเตอรตัดหญาในสนามกีฬากลางแจงและบริเวณ

โดยรอบ จํานวน 10 ไร

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสําเริง เลิศธัญญา PR0208063010005 3/1/2563 - -

69 จางเหมาตัดตอทอเลี่ยงผิวจราจร 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธารไพศาล PR0208063010021 3/1/2563 - -

70 วัสดุตกแตงสถานที่สําหรับตอนรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 3 รายการ

648.42 648.42 เฉพาะเจาะจง ปราณีพลาสติก PR0208063010024 3/1/2563 - -

71 จางทําปายพลาสวูด ''คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา'' 

พรอมติดตั้ง

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง อิงค ๒๕๕๔ PR0208063010022 3/1/2563 - -

72 จางซอมแซมสีและโครงหลังคาโรงจอดรถ บริเวณดานขางอาคาร 100 

ป สมเด็จพระศรีนครินทร และบริเวณดานขางสนามกีฬา

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี PR0208063010006 3/1/2563 - -

73 จัดซื้อธงชาต,ิ ธงสพระเทพ และเชือกลูกเสือ 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จํากัด PR0208063010025 6/1/2563 - -
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74 จางเหมาซอมแซมปูนและกระถางตนไมบริเวณทางขึ้นอาคาร 100 ปฯ 

และซอมแซมที่จอดรถจักรยานยนตบริเวณดานหนาอาคาร 100 ปฯ

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชา โมคํา PR0208063010027 6/1/2563 - -

75 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับทําความสะอาดอาคารที่พักบุคลากร ชั้น 8 

และบานพักวิลลา จํานวน 10 รายการ

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัน ดิสทริบิวชั่น PR0208063010037 10/1/2563 - -

76 ซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับซอมแซมจักรยาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สินพานิช PR0208063120020 14/1/2563 - -

77 จัดซื้อน้ํามันสําหรับใสเครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่งไม และรถยนต

เพื่อการเกษตร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพานิชทาใหม PR0208063010052 15/1/2563 - -

78 จัดซื้อวัสดุสําหรับซอมแซมอาคารและสถานที่ตางๆ ที่ชํารุด จํานวน 23 

รายการ

46,775.00 46,775.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ PR0208063010051 15/1/2563 - -

79 ติดตั้งทางเขา - ออก พรอมประตูบริเวณชั้น 1 ของหอพักนิสิต 2 

จํานวน 1 ชุด

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ PR0208063120042 16/1/2563 - -

80 จัดซื้อพานพุมดอกไมสด สําหรับรวมกิจกรรมการจัดงานวันสมเด็จพระ

เจาตากสินรําลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี วันที่ 28 ธ.ค. 62

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานดอกไม PR0208063010061 21/1/2563 - -

81 จัดซื้อพานพุมดอกไมสด จํานวน 1 พาน สําหรับรวมงานรัฐพิธีวันพอขุน

รามคําแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานดอกไม PR0208063010060 21/1/2563 - -

82 จัดซื้อพวงมาลัยพระกร จํานวน 1 พวง สําหรับรับเสด็จสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 เมื่อวันที่ 7 - 8 ม.ค. 63

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบานดอกไม PR0208063010062 21/1/2563 - -

83 ซื้อวัสดุสําหรับใชในการจัดโครงการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํา

มหาวิทยาลัย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2563

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร PR0208063010063 22/1/2563 - -
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84 จางเหมายานพาหนะ เพื่อรับ - สง รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตจันทบุรี 

และบุคลากรกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เขารวมทําบุญสํานักงาน

อธิการบดี และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสดิ์ PR0208063120040 22/1/2563 - -

85 จางสําเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 35,937 แผน 12,577.95 12,577.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0208063120017 24/1/2563 - -

86 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน

เอกสารตาง ๆ ของกองบริหารวิทยาเขตสระแกว

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุสสรี  ทวีจันทร PO0209063010002 2/1/2020 - -

87 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

ผูปฏิบัติงาน

1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง รานธวัชชัยการชาง PR0209063010006 6/1/2020 - -

88 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาซอมแซมไฟรายทาง บริเวณวง

เวียนทางเขามหาวิทยาลัยและซอมแซมหลอดไฟอาคารเทียนทอง

36,030.00 36,030.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธี สีระสา PR0209063010015 14/1/2020 - -

89 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางจัดทําพานพุมดอกไมสด เนื่องในวัน

ยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป 2563

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกนกไทย PR0209063010017 20/1/2020 - -

90 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาที่ปดน้ําฝน รถบัส หมายเลขทะเบียน 

40-0520 ชลบุรี

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายทองอินทร  จันทรมี PR0209063010018 20/1/2020 - -

91 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเปลี่ยนแบตเตอรี รถยนต หมาย

ทะเบียนรถ นข-3426 สก

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระแกว ผูจําหนายโตโยตา จํากัด PR0209063010019 20/1/2020 - -

92 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมไดชารจรถปรับอากาศ 

หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เค.ที.ออโตเซอรวิส PR0209063010023 22/1/2020 - -

93 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุภาคสนาม เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ผูปฏิบัติงาน

1,410.00 1,410.00 เฉพาะเจาะจง รานจักสาน, รานอุทัยพานิช PR0209063010022 22/1/2020 - -

94 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ําดื่มถัง จํานวน 10 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ  โพธิ์ศรี PR0209063010026 27/1/2020 - -
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563
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95 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุภาคสนาม 8,429.00 8,429.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน PR0209063010028 27/1/2020 - -

96 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสํานักงาน (ตรายาง) 1,840.00 1,840.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน PR0209063010031 29/1/2020 - -

97 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางตกแตงสถานที่โครงการงานสืบสาน

วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานการชาดจังหวัดสระแกว ประจําป 2563

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลนภา  ไชยวงษ PR0209063010029 29/1/2020 - -

98 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางทําปายไวนิล สําหรับใชในโครงการการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสัญจร วิทยาเขตสระแกว

1,224.00 1,224.00 เฉพาะเจาะจง รานลานแชมปอิงคเจ็ท PR0209063010033 31/1/2020 - -

99 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมายานพาหนะ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ PR0206063010004 2/1/2020 - -

100 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมายานพาหนะ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชิตวิเศษทัวร PR0206063010024 7/1/2020 - -

101 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาซักชุดแตงกายจีน จํานวน 25 ชุด 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสา ผิวผอง PR0206063010029 7/1/2020 - -

102 ขออนุมัติเบิกเงินคาอุปกรณในการจัดงานกิจกรรม 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด PR0206063010039 8/1/2020 - -

103 ขออนุมัติเบิกเงินคาโคมโคมแดง และแผนคํากลอนคู 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด PR0206063010038 8/1/2020 - -

104 ขออนุมัติเบิกเงินคาพิมพไวนิล ขนาด 1.2x2.7 เมตร จํานวน 4 ผืน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ PR0206063010106 16/1/2020 - -

105 ขออนุมัติเบิกเงินคาโทรทัศน แอล อี ดี ขนาด 55 นิ้ว พรอมติดตั้ง 

จํานวน 2 เครื่อง

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063010180 23/1/2020 - -

106 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (หมึกพิมพ) 5,460.00 5,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063010170 22/1/2020 - -

107 จางซอมเครื่องปงขนมปง  ภายในศูนยปฎิบัติการโรงแรม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอิเล็คทริคไฟฟา PR0217063010002 2/1/2563 - -
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

108 จางเปลี่ยนแบตเตอรี่สํารองไฟ (ลิฟต) ขนาด 12 โวลท 7 แอมปภายใน

ศูนยปฎิบัติการโรงแรม

1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี จํากัด PR0217063010004 2/1/2563 - -

109 ซื้อเกาอี้สํานักงาน เพื่อใชภายในสํานักงานของศูนยปฏิบัติการโรงแรม 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR0217063010007 6/1/2563 - -

110 จัดซื้ออาหารสดแหง ของอาหารเชา สําหรับลูกคา วันที่  18-31 

มกราคม พ.ศ. 2563

22,925.00 22,925.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร สุวรรณประภา PR0217063010013 8/1/2563 - -

111 จัดซื้ออาหารสดแหง ของอาหารเชา และเที่ยง สําหรับพนักงาน วันที่  

18-31 มกราคม พ.ศ. 2563

16,959.00 16,959.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ PR0217063010014 8/1/2563 - -

112 จัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง นมสด ขนมปง แฮม ไสกรอก ไข สําหรับอาหาร

เชาลูกคา และอาหารพนักงาน ในวันที่ 18-31 มกราคม พ.ศ. 2563

23,275.00 23,275.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คณิศร บริษัม ซีพีออลล จํากัด PR0217063010015 8/1/2563 - -

113   ซื้อแกสหุงตม เพื่อใชสําหรับประกอบอาหารเชา อาหารพนักงาน  

และอาหารจัดเลี้ยง

1,585.00 1,585.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนแกส PR0217063010012 8/1/2563 - -

114 จางซอมเครื่องทําน้ําอุน และสต็อปวาลว 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกร ตะดอน PR0217063010011 8/1/2563 - -

115 จัดซื้อรถเข็นของ ภายในศูนยปฎิบัติการโรงแรม 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0217063010016 9/1/2563 - -

116  ขอซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง ขนมเบรค  เพื่อใชในงานจัดเลี้ยง วันที่   17  

มกราคม พ.ศ. 2563

690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คณิศร รานนวพรรษขนมไทย 

รานBread&Butter

PR0217063010017 13/1/2563 - -

117 งานซอมเปลี่ยนอะไหลถังควบคุมแรงดันน้ําชั้นดาดฟา 47,615.00 47,615.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0217063010019 15/1/2563 - -

118 จางถายเอกสารประจําเดือน พย.62 ภายในศูนยปฏิบัติการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยบูรพา

6,247.60 6,247.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0217063010020 17/1/2563 - -

119 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ  ภายในหองพักศูนยปฎิบัติการโรงแรม 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0217063010021 18/1/2563 - -
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120 คาเชาเครื่องเสียงสําหรับงานแตงงาน คุณจุฑามาศ ในวันที่ 22 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0217063010028 25/1/2563 - -

121 คาเชาเครื่องเสียงสําหรับงานแตงงาน คุณชาญวิทย ในวันที่ 2 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0217063010027 25/1/2563 - -

122 คาเชาเครื่องเสียงสําหรับงานแตงงาน คุณธัญญามาศ ในวันที่ 28 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0217063010029 25/1/2563 - -

123 ซื้อน้ําแข็ง , ขนมเบรค , น้ําดื่ม สําหรับงานประชุมสัมมนาฯ วันที่ 1 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คณิศร รานนวพรรษขนมไทย 

รานBread&Butter

PR0217063010025 25/1/2563 - -

124 จางเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับงานจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาฯ จํานวน

 75 ทานๆละ 200 บาท ในวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอริยธัช อรุณศีโรจน PR0217063010026 25/1/2563 - -

125 จัดจางทําอาหารกลางวัน วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563   สําหรับ

งานจัดเลี้ยงภายในศูนยปฏิบัติการโรงแรมฯ

22,650.00 22,650.00 เฉพาะเจาะจง รานกินเหลานั่งเลา PR0217063010033 27/1/2563 - -

126 จัดซื้ออาหารสดแหง ของอาหารเชา และเที่ยง สําหรับพนักงาน วันที่  

1-15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

17,359.00 17,359.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร สุวรรณประภา PR0217063010031 27/1/2563 - -

127 จัดจางทําอาหารกลางวัน   ภายในศูนยปฏิบัติการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยบูรพา

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอริยธัช อรุณศีโรจน PR0217063010035 27/1/2563 - -

128 จัดซื้ออาหารสดแหง ของอาหารเชา สําหรับลูกคา วันที่  1-15 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

21,057.50 21,057.50 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร สุวรรณประภา PR0217063010032 27/1/2563 - -

129 จัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง นมสด ขนมปง แฮม ไสกรอก ไข สําหรับอาหาร

เชาลูกคา และอาหารพนักงาน ในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

23,275.00 23,275.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คณิศร บริษัท ซีพี ออลล จํากัด PR0217063010030 27/1/2563 - -

130 จัดจางทําอาหารกลางวัน   สําหรับงานจัดเลี้ยงภายในศูนยปฏิบัติการ

โรงแรมฯ

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเดอะแบบ PR0217063010034 27/1/2563 - -
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131 ซื้อสินคาวัสดุสโตร   วัตถุดิบ เครื่องปรุง   วัสดุอื่นๆ เพื่อใชในแตละ

แผนก ภายในศูนยปฏิบัติการโรงแรม

30,307.00 30,307.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ PR0217063010036 27/1/2563 - -

132 จัดซื้อผลิตภัณฑประเภทกระดาษชําระ ภายในหองพักของศูนย

ปฏิบัติการโรงแรม

8,453.00 8,453.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร-ไมเนอร (ประเทศไทย) จํากัด PR0217063010039 28/1/2563 - -

133 จัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง ขนมเบรค สําหรับงานของงานประชุมสัมมนาฯ 

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คณิศร รานนวพรรษขนมไทย 

รานBread&Butter

PR0217063010037 28/1/2563 - -

134 จัดซื้อขาวสาร เพื่อใชประกอบอาหารสําหรับอาหารเชา และอาหาร

ของพนักงาน ภายในศูนยปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นวพรคาขาว จํากัด PR0217063010041 28/1/2563 - -

135  จัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง ขนมเบรค สําหรับงานของงานประชุมสัมมนาฯ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คณิศร รานนวพรรษขนมไทย 

รานBread&Butter

PR0217063010038 28/1/2563 - -

136 จัดซื้อวัสดุของใชในแผนกแมบาน เพื่อใชทําความสะอาด ภายใน

หองพักของศูนยปฏิบัติการโรงแรม

7,714.70 7,714.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร-ไมเนอร (ประเทศไทย) จํากัด PR0217063010040 28/1/2563 - -

137 จางซอมแซมตูควบคุมปมน้ํา หอพักเทา-ทอง 4 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0218063010006 7/1/2563 - -

138 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 ชนิด 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศรีราชา คอลลซายน PR0218063010005 7/1/2563 - -

139 จางทําโครงเหล็กตาขาย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชัย  ชื่นแสง PR0218063010008 7/1/2563 - -

140 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 3 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด PR0218063010004 7/1/2563 - -

141 จางซอมประตูเหล็ก หอพักเทา-ทอง 3 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจรรยา บุญเมน PR0218063010007 7/1/2563 - -

142 จางจัดทําตรายาง จํานวน 4 อัน 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ  วงษวัฒนพงษ PR0218063010003 7/1/2563 - -

143 จัดซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด 6,865.00 6,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด PR0218063010009 7/1/2563 - -
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144 จัดซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คุณาวงศเดช PR0218063010002 7/1/2563 - -

145 จางเหมาขุดพื้นปูนบริเวณแนวรั้วหอพักเทา-ทอง 3 ฝงสนามเชาว มณี

วงษ

79,100.00 79,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด PR0218063010013 9/1/2563 - -

146 จางซอมแซมระบบปมน้ํา อาคาร B หอพักเทา-ทอง 1 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0218063010011 9/1/2563 - -

147 จัดซื้อตนไทรเกาหลี และดินปลูก 58,800.00 58,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสัณหณัฐ  ชมภู PR0218063010012 9/1/2563 - -

148 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง 4 33,705.00 33,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด PR0218063010015 13/1/2563 - -

149 จัดซื้อวัสดุ 16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR0218063010016 13/1/2563 - -

150 จัดซื้อเครื่องดับเพลิง 89,131.00 89,131.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แสนสุข เซฟตี้ ไฟร PR0218063010017 15/1/2563 - -

151 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 ชนิด 4,001.80 4,001.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0218063010020 20/1/2563 - -

152 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมเครื่องปมน้ํา 6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206063010044 9/1/2020 - -

153 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 480.00 470.80 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063010045 9/1/2020 - -

154 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 1,020.00        1,011.15 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063120129 9/1/2020 - -

155 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 62,300.04 62,300.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ จํากัด PR0206063010206 27/1/2020 - -

156 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (หมึกพิมพ) 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063010243 31/1/2020 - -

157 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษการดสี เอ4 ขนาด 150 แกรม จํานวน 5 แพ็ค 315.01 315.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0206063010002 2/1/2020 - -
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158 ขออนุมัติจางทํากระดาษการดสีขาว 150 แกรม ขนาด A4 พรอมพิมพ

ทองตรา ม.บูรพา จํานวน 1,000 ใบ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ PR0206063010001 2/1/2020 - -

159 ขออนุมัติเบิกคาซอมคอมพิวเตอร หมายเลขครุภัณฑ 5415002010002 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063010020 7/1/2020 - -

160 ขออนุมัติคาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 7,597.00 7,597.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206063100258 8/1/2020 - -

161 ดําเนินการจางติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT6 พรอมอุปกรณ เพื่อใชใน

การเดินสาย Lan คอมพิวเตอรของบุคลากร ไปยังเครื่องถายเอกสาร 

จํานวน 2 เครื่อง ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063120123 13/1/2020 - -

162 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสาร และคาเขาเลมแล็คซีน 4,075.00 4,075.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR0206063010231 29/1/2020 - -

163 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุและโทรโขงของคณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กเทค เรดิโอ จํากัด           ราคาซื้อ 

18,000 บาท

PO0300063010002 8/1/2563 - -

164 ขออนุมัติจัดซื้อกลองวงจรปดของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 7,029.00 7,029.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป     ราคาซื้อ 

7,029 บาท

PR0300063010022 8/1/2563 - -

165 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษา รถตูปรับอากาศ ยี่หอ Toyota 

Commuter ทะเบียน ฮท 275 กรุงเทพมหานคร

17,596.15 17,596.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด ราคาจาง 

17,596.15 บาท

PO0300063010003 10/1/2563 - -

166 ขออนุมัติจางเหมาคาเชารถตู (โครงการบริการวิชาการ      วันที่ 19-25

 ม.ค. 63)

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  จันลา                       ราคาจาง 

22,500 บาท

โครงการบริการวิชาการ 14/1/2563 - -

167 ขออนุมัติจางเหมาคาเชารถตู (โครงการบริการวิชาการ      วันที่ 19-25

 ม.ค. 63)

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  พุทธวา                        ราคาจาง 

22,500 บาท

โครงการบริการวิชาการ 14/1/2563 - -
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168 ขออนุมัติจัดทํารูปเลม จํานวน 3 เลม (โครงการบริการวิชาการ อบต.ค

ลองเปรง)

1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสรา  ทองกลาง                 ราคาจาง 

1,780 บาท

โครงการบริการวิชาการ 15/1/2563 - -

169 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 ชิ้น (โครงการบริการวิชาการ 

วันที่ 19-25 ม.ค. 63)

625.00 625.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา        ราคาซื้อ 

625 บาท

โครงการบริการวิชาการ 16/1/2563 - -

170 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่มของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย                             ราคาซื้อ 

2,800 บาท

PR0300063010056 20/1/2563 - -

171 ขออนุมัติจางถายเอกสาร A4 ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ของ

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ             ราคาจาง 

16,000 บาท

PO0300063010004 20/1/2563 - -

172 ขออนุมัติจางเหมาเลขานุการ (โครงการบริการวิชาการ "การรถไฟแหง

ประเทศไทย" วันที่ 24 ธ.ค. 62 - 24 ม.ิย. 63)

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก  ชาติบุรุษ             ราคาจาง 

90,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563 - -

173 ขออนุมัติจางเหมาสรางและพัฒนาเครื่องมือ (โครงการบริการวิชาการ 

"การรถไฟแหงประเทศไทย" วันที่ 24 ธ.ค. 62 - 24 ม.ิย. 63)

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย  ดนตรี                        ราคาจาง 

50,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563 - -

174 ขออนุมัติจางเหมาจัดทํารายงาน คาถายเอกสาร (โครงการบริการ

วิชาการ "การรถไฟแหงประเทศไทย" วันที่ 24 ธ.ค. 62 - 24 ม.ิย. 63)

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช  แสงพันตา                  ราคาจาง 

32,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563 - -

175 ขออนุมัติจางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล (โครงการบริการวิชาการ 

"การรถไฟแหงประเทศไทย" วันที่ 24 ธ.ค. 62 - 24 ม.ิย. 63)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุณัชนุธัญญ  เฮงสิ               ราคาจาง 

48,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563 - -

176 ขออนุมัติจางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล (โครงการบริการวิชาการ 

"การรถไฟแหงประเทศไทย" วันที่ 24 ธ.ค. 62 - 24 ม.ิย. 63)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอติกานต  ครุธพันธ              ราคาจาง 

48,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563 - -

177 ขออนุมัติจางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล (โครงการบริการวิชาการ 

"การรถไฟแหงประเทศไทย" วันที่ 24 ธ.ค. 62 - 24 ม.ิย. 63)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน  ตันอาย               ราคาจาง 

48,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563 - -
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178 ขออนุมัติจางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล (โครงการบริการวิชาการ 

"การรถไฟแหงประเทศไทย" วันที่ 24 ธ.ค. 62 - 24 ม.ิย. 63)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจิรา  ยวนเพ็ง                 ราคาจาง 

48,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563 - -

179 ขออนุมัติจางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล (โครงการบริการวิชาการ 

"การรถไฟแหงประเทศไทย" วันที่ 24 ธ.ค. 62 - 24 ม.ิย. 63)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดนตรี                      ราคาจาง 

48,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563 - -

180 ขออนุมัติจางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล (โครงการบริการวิชาการ 

"การรถไฟแหงประเทศไทย" วันที่ 24 ธ.ค. 62 - 24 ม.ิย. 63)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธนะ  กุลจิตตเจือวงศ           ราคาจาง 

48,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563 - -

181 ขออนุมัติจางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล (โครงการบริการวิชาการ 

"การรถไฟแหงประเทศไทย" วันที่ 24 ธ.ค. 62 - 24 ม.ิย. 63)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนฤมล  สุธาศิลพรมแพร            ราคาจาง 

48,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563 - -

182 ขออนุมัติจางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล (โครงการบริการวิชาการ 

"การรถไฟแหงประเทศไทย" วันที่ 24 ธ.ค. 62 - 24 ม.ิย. 63)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจุมพล  ดลสุข                      ราคาจาง 

48,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563 - -

183 ขออนุมัติจางเหมาสํารวจภาคสนาม (โครงการบริการวิชาการ "การ

รถไฟแหงประเทศไทย" วันที่ 24 ธ.ค. 62 - 24 ม.ิย. 63)

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพมณี  เมฆพายัพ             ราคาจาง 

48,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563 - -

184 ขออนุมัติจางเหมาสํารวจภาคสนาม (โครงการบริการวิชาการ "การ

รถไฟแหงประเทศไทย" วันที่ 24 ธ.ค. 62 - 24 ม.ิย. 63)

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาวี  บุญมี                     ราคาจาง 

48,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 23/1/2563 - -

185 ขออนุมัติจางเหมารถบัสปรับอากาศ ไป-กลับ (โครงการคลินิกอัยการ

อาสาเคลื่อนที่คุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ ณ ศูนยธารชีวิต

เพื่อสตรี จ.ชลบุรี วันที่ 7 ก.พ. 2563)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา ศรีสําอางค               ราคาจาง 

7,000 บาท

PR0300063010068 27/1/2563 - -
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186 ขออนุมัติจัดซื้อยาสามัญประจําบานของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 830.00 830.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรมนุษย         คณะเภสัช

ศาสตร ม.บูรพา            ราคาซื้อ 830 บาท

PR0300063010079 29/1/2563 - -

187 ขออนุมัติจัดจางทําวารสารเศรษฐศาสตรการเมือง บูรพา  ปที่ 7 ฉบับที่

 2 ของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ออล อิน วัน เพรส แอนด ซัพ

พลาย                            ราคาจาง 17,400 

บาท

PO0300063010005 30/1/2563 - -

188 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องไทยธรรม (สังฆทาน) โครงการวันคลายวัน

สถาปนาคณะรัฐศาสตรและนิติศษสตร ประจําป 2563 ณ หองโถงชั้น 1

 อาคารสหศึกษา วันที่ 4 ก.พ. 2563

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง รานแมประภาสังฆภัณฑ                  ราคาซื้อ 

3,600 บาท

PR0300063010083 31/1/2563 - -

189 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร

และนิติศาสตร ประจําป 2563 ณ หองโถงชั้น 1 อาคารสหศึกษา วันที่ 

4 ก.พ. 2563

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปญจมหาลาภ             ราคาจาง 

1,800 บาท

PR0300063010082 31/1/2563 - -

190 ขออนุมัติซื้อไอศครีมและถวยโคนขนมปงใสไอศครีม 790.00 790.00 เฉพาะเจาะจง เมฆไอศครีม 790.00 PR0400063010001 2/1/2563 - -

191 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ 1,710.00 1,710.00 เฉพาะเจาะจง รานทเวนตี้ ชอป 1,710.00 PR0400063010002 2/1/2563 - -

192 ขออนุมัติซอมกระแสไฟฟาขัดของ 309.85 309.85 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาคบางแสน 309.85 PR0400063010004 3/1/2563 - -

193 ขออนุมัติซื้อพวงหรีด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,000.00 PR0400063010007 6/1/2563 - -

194 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสารแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 5,000.00 PR0400063010008 7/1/2563 - -

195 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 1,190.00 PR0400063010015 8/1/2563 - -
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196 จางเหมาบริการรถตู พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรายุทธ เดชครุฑ 16,000.00 PR0400063010019 8/1/2563 - -

197 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 910.00 PR0400063010016 8/1/2563 - -

198 ขออนุมัติจางเหมาบริการเปลี่ยนยางลอรถยนต 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต 10,400.00 PR0400063010018 8/1/2563 - -

199 ขออนุมัติจางเหมาบริการเปลี่ยนยางลอรถบัส 68,694.00 68,694.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด 68,694.00 PR0400063010017 8/1/2563 - -

200 ขออนุมัติซื้ออุปกรณจายไฟฟา 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 3,250.00 PR0400063010028 9/1/2563 - -

201 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,930.00 PR0400063010042 10/1/2563 - -

202 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแกส 395.00 PR0400063010043 10/1/2563 - -

203 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 28,890.00 PR0400063010040 10/1/2563 - -

204 ขออนุมัติจางเหมาบริการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการพยาบาล 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา สําเภาเงิน 3,360.00 PR0400063010022 13/1/2563 - -

205 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,000.00 PR0400063010051 13/1/2563 - -

206 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม 

2 889 00

PR0400063010054 13/1/2563 - -

207 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 800.00 PR0400063010052 13/1/2563 - -

208 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 55,000 PR0400063010065 14/1/2563 - -

209 ขออนุมัติจางเหมาวาดรูปผนังพรอมลงสี 56,086.00 56,086.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เพื่อน โรจนพร 56,086.00 PO0400063010001 14/1/2563 - -

210 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,000.00 PR0400063010071 15/1/2563 - -

211 ขออนุมัติจางทําตรายาง 1,177.00 1,177.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีศิลปการพิมพ 1,177.00 PR0400063010070 15/1/2563 - -

212 ขออนุมัติซื้อขาวสาร 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดดรีเทล จํากัด 1,592.00 PR0400063010073 15/1/2563 - -
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213 ขออนุมัติจางเหมาบริการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการพยาบาล 425.00 425.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา สําเภาเงิน 425.00 PR0400063010072 15/1/2563 - -

214 ขออนุมัติซื้อกระดาษชําระมวนใหญ 15,299.93 15,299.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด 15,299.93 PR0400063010068 15/1/2563 - -

215 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 7,033.00 7,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 7,033.00 PR0400063010078 16/1/2563 - -

216 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 559.95 559.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 559.95 PR0400063010087 17/1/2563 - -

217 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,931.00 PR0400063010086 17/1/2563 - -

218 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 800.00 PR0400063010092 20/1/2563 - -

219 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 800.00 PR0400063010095 20/1/2563 - -

220 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถ พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจํานงค ญาติเจริญ 5,000.00 PR0400063010093 20/1/2563 - -

221 ขออนุมัติซื้อฮารดดิสก 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด 1,050.00 PR0400063010097 20/1/2563 - -

222 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 300.00 PR0400063010094 20/1/2563 - -

223 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมฝาเพดานและซอมพื้นกระเบื้องหองน้ํา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ธรรมเนาว 8,000.00 PR0400063010096 20/1/2563 - -

224 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมกระเบื้องพื้นหองน้ํา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ธรรมเนาว 5,000.00 PR0400063010102 21/1/2563 - -

225 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมทอน้ําทิ้ง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ธรรมเนาว 8,000.00 PR0400063010103 21/1/2563 - -

226 ขออนุมัติซื้อวัสดุไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง หางทองมงคลชลบุรี 1,990.00 PR0400063010104 21/1/2563 - -

227 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต 2,354.00 PR0400063010112 22/1/2563 - -

228 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,723.00 PR0400063010111 22/1/2563 - -

229 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 800.00 PR0400063010110 22/1/2563 - -

230 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,500.00 PR0400063010120 24/1/2563 - -

231 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 1,680.00 PR0400063010122 27/1/2563 - -
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232 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแกส 395.00 PR0400063010129 28/1/2563 - -

233 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ส.เจริญผล 190.00 PR0400063010130 28/1/2563 - -

234 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 60,000.00 PR0400063010133 28/1/2563 - -

235 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 6,900.00 PR0400063010141 30/1/2563 - -

236 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,944.00 PR0400063010142 31/1/2563 - -

237 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ 6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 6,100.00 PR0400063010150 31/1/2563 - -

238 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม 

4 815 00

PR0400063120132 24/12/2562 - -

239 ขออนุมัติซื้อปนโตสําหรับจัดชุดอาหารเพลถวายพระสงฆ 3,021.00 3,021.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชาม บางแสน 3,021.00 PR0400063120129 24/12/2562 - -

240 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณในการฝกประสบการณวิชาชีพ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จํากัด 5,598.00 PR0400063120145 25/12/2562 - -

241 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 1,158.00 PR0400063120142 25/12/2562 - -

242 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 60,000.00 PR0400063120156 26/12/2562 - -

243 ขออนุมัติซื้อแกวน้ํา 477.00 477.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชาม บางแสน 477.00 PR0400063120143 26/12/2562 - -

244 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 5,000.00 PR0400063120146 26/12/2562 - -

245 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมบํารุงรักษาระบบไมกั้นรถยนต 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พ.ีที.ที.เอ็น เซอรวิส 6,955.00 PR0400063120151 26/12/2562 - -

246 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมเปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ 5,221.60 5,221.60 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต 5,221.60 PR0400063120147 26/12/2562 - -

247 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,725.00 PR0400063120157 27/12/2562 - -

248 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 2,900.00 PR0400063120162 27/12/2562 - -
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249 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัด

สวนถาด สาขาออกแบบผลิตภัณฑ

29,970.00 29,970.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยพร  เวชไพรัตน PR0800063010005 7/1/2020 - -

250 ขอจัดจางเหมาทําความสะอาดหองพักรับรอง หอง 228 ณ อาคารมีชัย

 ฤชุพันธุ 2 สาขานิเทศศิลป

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยะนันท  มาตแมน PR0800063010031 10/1/2020 - -

251 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสํานักงานคณบดี และติดตั้ง

ผลงานในหองศิลปนิทรรศการ

6,222.00 6,222.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี , บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

 จํากัด, รานไมเมือง การเดน, รานเสียงศักดิ์บลอก ,

PR0800063010032 10/1/2020 - -

252 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ 3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) PR0800063010049 21/1/2020 - -

253 ขอจางเหมาบริการเดินสายเมนไฟ สาขาจิตรกรรม 2,500 บาท สาขา

ออกแบบผลิตภัณฑ 2,500 บาท และทําเมนปลั๊กหองพักอาจารย

บรรยวัฒน

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค PR0800063010052 21/1/2020 - -

254 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการเปลี่ยนระบบน้ําประปา และหลอดไฟฟา 33,464.25 33,464.25 เฉพาะเจาะจง ราน  เอส.เค.ฮารดแวร PR0800063010051 21/1/2020 - -

255 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขากราฟกอารต

และกราฟกมีเดีย

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี PR0800063010053 21/1/2020 - -

256 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใชในการรับ-สงเอกสารและเบิกจายเงินใน

คณะศิลปกรรมศาสตร

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน),  บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

PR0800063010050 21/1/2020 - -

257 คาจางเหมาทําความสะอาดหองพักรับรอง หอง 228  อาคาคมีชัย ฤชุ

พันธุ 2  สาขานิเทศศิลป

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยะนันท  มาตแมน PR0800063010054 23/1/2020 - -
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258 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ 

20,000 บาท สาขากราฟกอารตและกราฟกมีเดีย  3,000 บาท ,

สํานักงานคณบดี  37400 บาท

60,400.00 60,400.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส PR0800063010066 29/1/2020 - -

259 ขอจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศสาขากราฟกอารตและกราฟกมีเดีย 

8,800 บาท สาขาออกแบบผลิตภัณฑ  10,900 บาท

19,700.00 19,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก PR0800063010067 29/1/2020 - -

260 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในคณะ

ศิลปกรรมศาสตร

2,676.09 2,676.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด, บริษัท โฮม 

โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

PR0800063010064 29/1/2020 - -

261 ขอจัดซือวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาออกแบบ

ผลิตภัณฑ

9,533.00 9,533.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0800063010065 29/1/2020 - -

262 ขอจัดจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ นํานิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ

 ไปทัศนศึกษา

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป  สุระประเสริฐ PR0800063010070 31/1/2020 - -

263 ขอจัดจางเหมาทําความสะอาดหองพักรับรอง หอง 228 อาคารมีชัยฤชุ

พันธุ

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยะนันท  มาตแมน PR0800063010069 31/1/2020 - -

264 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอัมรินทรเซรามิคสคอรปอเรชั่น จํากัด PR0800063010068 31/1/2020 - -

265 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอรสี ภาควิชาสุขศึกษา 18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1000063010002 6/1/2020 - -

266 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต ย-3924 เดือน 

มกราคม 2563

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR1000063010001 6/1/2020 - -

267 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเปลี่ยนบานพับตูเก็บสารเคมี ภาควิชาอนามัย

สิ่งแวดลอม

4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด PR1000063010003 6/1/2020 - -
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268 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมบํารุงรถบัส 40-0548 9,287.60 9,287.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด ประเทศไทย PR1000063010004 7/1/2020 - -

269 ขออนุมัติเบิกเงินคาดอกไม,พวงมาลัย,ธูป,เทียน,สายสิญจน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองใหมสังฆภัณฑ,รานนะโม ดอกไมสด (โม) PR1000063010024 14/1/2020 - -

270 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายไวนิลและโลโก ประชาสัมพันธงานครบรอบ 28

 ป วันคลายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร

11,230.00 11,230.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR1000063010026 14/1/2020 - -

271 ขออนุมัติเบิกเงินคาชุดถวายสังฆทาน งานทําบุญวันคลายวันสถาปนา

คณะสาธารณสุขศาสตร ครบรอบ 28 ป

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองใหมสังฆภัณฑ PR1000063010025 14/1/2020 - -

272 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมารถรับสงคณบดีในการเดินทางเขารวม

ประชุมสามัญประจําป ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 28 มกราคม 2563

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา PR1000063010027 15/1/2020 - -

273 ขออนุมัติเบิกเงินคากลองถายรูป ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข 24,503.00 24,503.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว ดีเวลลอปเมนท จํากัด PR1000063010030 20/1/2020 - -

274 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถตู นง-4230 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญผลอะไหล 2 PR1000063010029 20/1/2020 - -

275 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดพิมพและเขาเลมวารสาร ปที่ 15 เลม 1 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนติกุลการพิมพ จํากัด PR1000063010031 23/1/2020 - -
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276 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมารถรับสงอาจารยนิเทศงานนิสิต ครั้งที่ 1 

ภายใตโครงการฝกประสบการณวิชาชชีพพสาธารณสุข

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนพภา  มูลสาร PR1000063010033 27/1/2020 - -

277 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารรายวิชา 70222459 การบริหารงาน

สาธารณสุขและการจัดการดานสุขภาพ

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063010032 27/1/2020 - -

278 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมารถอาจารยและนิสิตภาควิชาอนามัย

สิ่งแวดลอมเดินทางไปประสานงานรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ณ 

โรงพยาบาลพานทองและ บ.เอส เอส ซีออยล จํากัด ในวันที่ 3 ก.พ 

2563

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน PR1000063010047 30/1/2020 - -

279 จัดจางทําสติกเกอรเอาทดอรและรันหมายเลข จํานวน 8 แผน 700.00           700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ ศิริญจ พริ้นดิ้ง ชลบุรี ราคาที่

ตกลงฯ 700.00 บาท

PR1200063010001 2/1/2020 - -

280 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 73 ถัง 2,555.00        2,555.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน ราคาที่ตกลงฯ 2,555.00

 บาท

PR1200063010009 14/1/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

281 จัดซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร จํานวน 3 กลอง 12,400.00      12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัดราคาที่ตกลงฯ 

12,400.00 บาท

PO1200063010001 14/1/2020 - -

282 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 3 รายการ 497.55           497.55 เฉพาะเจาะจง รายไถเส็ง                             ราคาที่ตกลงฯ 

497.55 บาท

PR1200063010019 22/1/2020 - -

283 จัดจางลางใหญและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จํานวน 15 เครื่อง 17,655.00      17,655.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 17,655.00 บาท PO1200063010002 24/1/2020 - -

284 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 12.36 ลิตร (คาน้ํามันพนักงาน

รับสงหนังสือประจําเดือนมกราคม 2563 ทะเบียนรถ 2 กฎ 4115 

ชลบุร)ี

400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง              ราคาที่ตกลงฯ 

400.00 บาท

PR1200063010027 28/1/2020 - -

285 ปายชื่อติดหนาอก จํานวน 1 แพ็ค 193.03           193.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงฯ 

193.03 บาท

PR1200063010030 30/1/2020 - -

286 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ 267.50 267.50 เฉพาะเจาะจง รายไถเส็ง                             ราคาที่ตกลงฯ 

267.50 บาท

PR1200063010029 30/1/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

287 จัดซื้อปลั๊กไฟฟาคอมพิวเตอร จํานวน 10 อัน 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกตงฯ 

17,655.00 บาท

PR1200063010028 30/1/2020 - -

288 จัดซื้อตลับหมึกโทนเนอร HP LaserJet Pro 200 color  จํานวน 1 

รายการ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด            

                   ราคาที่ตกลงฯ 2,800.00 บาท

PR1200063010035 31/1/2020 - -

289 ขออนุมัติจางทําความสะอาดประจําวันที่ 4-31 ม.ค. 2563 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักดิ์ สิงหงาม       ราคาจาง 5,000 บาท PR1500063010001 3/1/2563 - -

290 ขออนุมัติคาเชาเครื่องถายเอกสารประจําวันที่ 4-31 ม.ค. 2563 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)        

      ราคาเชา 12,000 บาท

PR1500063010002 3/1/2563 - -

291 ขออนุมัติคาจางถายเอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 36051560 

จํานวน 22 ชุด

3,410.00 3,410.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส    ราคาจาง 3,410 บาท PR1500063010012 8/1/2563 - -

292 ขออนุมัติคาถายเอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา36051760  จํานวน

 4 ชุด

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส   ราคาจาง 400 บาท PR1500063010013 8/1/2563 - -

293 ขออนุมัติคาถายเอกสารประกอบการสอนรหัสวิชา 36051660 จํานวน

 21 ชุด

3,570.00 3,570.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส   ราคาจาง 3,570 บาท PR1500063010011 8/1/2563 - -

294 ขออนุมัติคาถายเอกสารการเรียนการสอน วิชาการจัดการและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย รหัสวิชา36051660 จํานวน 17 เลม

1,870.00 1,870.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส     ราคาจาง 1,870 บาท PR1500063010017 21/1/2563 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

295 ขออนุมัติคาเชารถรับ-สงกรรมการสอบปากเปลาดุษฎีนิพนธ วันที่ 30 

ม.ค. 2563 1 คัน

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศิระ พันธุมวนิช           ราคาจางเหมา 

2,600.00 บาท

PR1500063010019 22/1/2563 - -

296 ขออนุมัติคาจางทําความสะอาด ประจําวันที่ 1 -29 ก.พ.2563 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักดิ์ สิงหงาม       ราคาจาง 5,000 บาท PR1500063010023 28/1/2563 - -

297 ขออนุมัติเสนอซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 80 แกรม จํานวน 4 แพ็ค 1,860.00 1,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR1700063010023 21/1/2020 - -

298 ขออนุมัติเสนอจางเหมาทําความสะอาดประจําเดือน ก.พ.-ม.ีค.63 59,237.77 59,237.77 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส PO1700063010001 28/1/2020 - -

299 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 1/2563 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 

บาท

PR1800063010010 6/1/2020 - -

300 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ (โครงการนําเสนอผลงานวิจัยฯ) 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม/เสนอราคา 4,000 บาท PR1800063010018 10/1/2020 - -

301 ขออนุมัติจางพิมพสติ๊กเกอรที่อยูหนวยงานและถายเอกสาร 

(ประชาสัมพันธรับสมัครผูเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตร)ี

15,937.50 15,937.50 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 15,937.50 บาท PO1800063010001 15/1/2020 - -

302 ขออนุมัติจางเหมาตรวจเช็ค Fire Pump 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 318 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/เสนอราคา 85,600

 บาท

PO1800063010003 15/1/2020 - -

303 ขออนุมัติจางพิมพซองคราฟน้ําตาล (ประชาสัมพันธรับสมัครผูเขา

ศึกษาตอในระดับปริญญาตร)ี

11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพชุนกราฟฟก/เสนอราคา 11,250 บาท PO1800063010002 15/1/2020 - -

304 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปมน้ํา 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/เสนอ

ราคา 19,795 บาท

PO1800063010004 16/1/2020 - -

305 ขออนุมัติจางถายเอกสารขอสอบกลางภาค ภาคปลาย ปการศึกษา 

2562

1,202.85 1,202.85 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 1,202.85 บาท PR1800063010039 22/1/2020 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

306 ขออุมัติซื้อน้ํามันหลอลื่นเพื่อใชในโครงการการเรียนการสอนรายวิชา

เรือใบ ภาคเรียนที่ 2/2562 (25-26/1/63)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ํามัน สวัสดิการกองเรือยุทธการ/

เสนอราคา 300 บาท

PR1800063010042 23/1/2020 - -

307 ขออุมัติซื้อน้ํามันเรือเพื่อใชในโครงการการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ

 ภาคเรียนที่ 2/2562 (25-26/1/63)

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง กิจการสถานีบริการยานยนต สวัสดิการรานคา

และบริการ กองทัพเรือ/เสนอราคา 1,600 บาท

PR1800063010041 23/1/2020 - -

308 ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ประจําเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานเกษมไดนาโม/เสนอราคา 9,600 บาท PR1800063010046 28/1/2020 - -

309 จางทําความสะอาดหองพักคณบดี (หอง 202) วันที่ 15,22,29 ธันวาคม

 พ.ศ. 2562

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สาวิตรี นอยหลา PR2300063120021 24/1/2020 - -

310 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล 1 ผืน ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม''จิต

อาสาพัฒนาชายหาด(CSR) เพื่อสานสัมพันธบุคลากรคณะการจัดการ

และการทองเที่ยว ประจําป พ.ศ. 2563'' (9มค63)

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง รานหนึ่งศิลป PR2400063010011 7/1/2020 - -

311 ขออนุมัติซื้อถุงขยะดําหนา ขนาด 30x40นิ้ว จํานวน 5 แพ็ค จัด

กิจกรรม''จิตอาสาพัฒนาชายหาด(CSR) (เก็บขยะ) เพื่อสานสัมพันธ

บุคลากรคณะการจัดการและการทองเที่ยว ประจําป พ.ศ. 2563'' 

(9มค63)

349.19 349.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2400063010013 7/1/2020 - -

312 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ จํานวน 4 กลอง สําหรับใชในการจัดพิมพ

เอกสารราชการในงานภารกิจของคณะการจัดการและการทองเที่ยว

6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR2400063010032 14/1/2020 - -

313 ขออนุมัติซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตราชการ ทะเบียน 1กช

637 สําหรับใชในรถจักรยานยนตราชการในการติดตอราชการรับ-สง

เอกสาร

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR2400063010033 14/1/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

314 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มถังใส 24 ถัง สําหรับบริโภคภายในอาคาร บริการผู

มาติดตอราชการ คณะการจัดการและการทองเที่ยว

840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจี๊ด มณีรัตน PR2400063010035 16/1/2020 - -

315 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารขอสอบกลางภาค ภาคเรียนที2่/2562  

จํานวน 76,154 แผน

38,077.00 38,077.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง PO2400063010001 20/1/2020 - -

316 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 4 คัน 5 วัน โครงการทัศน

ศึกษาเสนทางอารยธรรมภาคเหนือ เพื่อฝกปฏิบัติการเปนมัคคุเทศก

(3-7กพ63)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรต จํากัด PR2400063010048 22/1/2020 - -

317 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสาร พิมพปก 4สี เคลือบมันและเขาเลม

รายงานโครงการ 6 เลม โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการจัดงาน Event (สสปน.หรือTCEB)

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง PR2400063010053 22/1/2020 - -

318 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณการฝกอบรม (วัสดุเครื่องกล) 20รายการ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวม

สถาบันการศึกษาและผูประกอบการขั้นนําของโลกและของประเทศ : 

ภายใตการอบรมหลักสูตรWorkshop การใชงานPLC Mitsubishi

เบื้องตน (27มค63)

43,899.53 43,899.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโดรเมติก ทูล จํากัด PR2400063010050 22/1/2020 - -

319 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณการฝกอบรม (วัสดุเครื่องกล) 1รายการ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวม

สถาบันการศึกษาและผูประกอบการขั้นนําของโลกและของประเทศ : 

ภายใตการอบรมหลักสูตรWorkshop การใชงานPLC Mitsubishi

เบื้องตน (27มค63)

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร ออโตเมชั่น เซนเตอร จํากัด PR2400063010051 22/1/2020 - -

หนา้ 29



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

320 ขออนุมัติซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตราชการ ทะเบียน 1กช

637 สําหรับใชในรถจักรยานยนตราชการในการติดตอราชการรับ-สง

เอกสาร

80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR2400063010055 23/1/2020 - -

321 ขออนุมัติซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู เพื่อใชจัดเก็บวัสดุอุปกรณใน

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาขาวิชาการโรงแรม ณ 

หองปฏิบัติการโรงแรมและทองเที่ยว

26,868.99 26,868.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PO2400063010002 23/1/2020 - -

322 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดอบรม 10รายการ โครงการพัฒนาหลักสูตร

รองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมสถาบันการศึกษาและผูประกอบการ

ขั้นนําของโลกและของประเทศ : ภายใตการอบรมหลักสูตร micro:bit 

(15-16กพ63)

8,675.00 8,675.00 เฉพาะเจาะจง ราน Arduino Chonburi PR2400063010059 28/1/2020 - -

323 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดอบรม 3รายการ โครงการพัฒนาหลักสูตร

รองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมสถาบันการศึกษาและผูประกอบการ

ขั้นนําของโลกและของประเทศ : ภายใตการอบรมหลักสูตร 

micro:bit(15-16กพ63)

52,002.00 52,002.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีทีที จํากัด PR2400063010057 28/1/2020 - -

324 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดอบรม 1รายการ (แผงวงจร15ชิ้น)โครงการ

พัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมสถาบันการศึกษาและ

ผูประกอบการขั้นนําของโลกและของประเทศ : ภายใตการอบรม

หลักสูตรmicro:bit(15-16กพ63)

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต จํากัด PR2400063010056 28/1/2020 - -

325 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดอบรม 2รายการ โครงการพัฒนาหลักสูตร

รองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมสถาบันการศึกษาและผูประกอบการ

ขั้นนําของโลกและของประเทศ : ภายใตการอบรมหลักสูตร 

micro:bit(15-16กพ63)

17,505.00 17,505.00 เฉพาะเจาะจง รานไอโอที อ-ีชอป PR2400063010058 28/1/2020 - -

หนา้ 30



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

326 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณการฝกอบรม 2รายการ โครงการพัฒนา

หลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมสถาบันการศึกษาและ

ผูประกอบการขั้นนําของโลกและของประเทศ : ภายใตการอบรม

หลักสูตร Workshop การใชงาน PLC Mitsubishi เบื้องตน (เพิ่มเติม 

รุนที่4)  (1กพ63)

14,605.50 14,605.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโดรเมติก ทูล จํากัด PR2400063010064 29/1/2020 - -

327 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดอบรม 4รายการ โครงการพัฒนาหลักสูตร

รองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมสถาบันการศึกษาและผูประกอบการ

ขั้นนําของโลกและของประเทศ : ภายใตการอบรมหลักสูตร Vision 

with Raspberry Pi (15-16กพ63)

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิว เวฟ ซิสเต็มส จํากัด PR2400063010065 29/1/2020 - -

328 ขออนุมัติซื้อปลั๊กไฟสวิตซแยก (ชองไฟ4ชอง สายยาว 3เมตร) จํานวน 

30 อัน สําหรับใชติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณโสตนประจํา

หองเรียน ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการ

ทองเที่ยว

17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป PO2400063010003 31/1/2020 - -

329 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณรายวิชาสมุนไพรในชีวิตประจําวัน 

กลุม 1

1,350.00        1,350.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดหนองมน/เสนอราคา 1,350 บาท PR2700063010009 28/1/2020 - -

330 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณรายวิชาสมุนไพรในชีวิตประจําวัน 

กลุม 3

2,700.00        2,700.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดหนองมน/เสนอราคา 2,665 บาท PR2700063010011 28/1/2020 - -

หนา้ 31



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

331 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณรายวิชาสมุนไพรในชีวิตประจําวัน 

กลุม 2

2,250.00        2,250.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดหนองมน/เสนอราคา 1,992 บาท PR2700063010010 28/1/2020 - -

332 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 คัน เพื่อรับ-สงอาจารย

จุฑามาศ สนธิรัตน มาสอนรายวิชา 68432759 โภชนาการคลินิก 2 

วันที่ 18 มกราคม 2563

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษเทพ บุญนาค ราคาที่ตกลงจาง 2,900 

บาท

PR3600063010001 3/1/2020 - -

333 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 5 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล รหัสวิชา 68429259

22,052.70 22,052.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 22,052.70

 บาท

PO3600063010001 3/1/2020 - -

หนา้ 32



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

334 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 13 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา Protein Immuno detection ชีวเคมี และ

หองปฏิบัติการกลาง MS 406 สาขาวิชาชีวเวชศาสตรและสาขาเทคนิค

การแพทย

19,912.70 19,912.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตก

ลงซื้อ 19,912.70 บาท

PO3600063010004 6/1/2020 - -

335 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอรสี จํานวน 2 กลอง เพื่อใชสําหรับการ

ปฏิบัติของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร จัดซื้อครั้งที่แลวเดือน

พฤศจิกายน 2562

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่ตกลงซื้อ 7,800 บาท PR3600063010005 6/1/2020 - -

336 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ 27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาสเซน เบอรนสไตน จํากัด ราคาที่ตกลง

ซื้อ 27,285 บาท

PO3600063010002 6/1/2020 - -

หนา้ 33



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

337 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 5 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาของสาขาชีวเวชศาสตรและสาขาเทคนิค

การแพทย เทอม 2/2562

42,530.36 42,530.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

42,530.36 บาท

PO3600063010003 6/1/2020 - -

338 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอน จํานวน 3 รายการ 

เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68335760 กายภาพบําบัด

ทางกีฬา

8,206.90 8,206.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

8,206.90 บาท

PR3600063010006 6/1/2020 - -

339 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 5 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา Genetic Engineering สําหรับนิสิตสาขาชีวเวช

ศาสตร วิจัยทางการแพทย

11,256.40 11,256.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

11,256.40 บาท

PO3600063010005 7/1/2020 - -

หนา้ 34



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

340 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา Hemato 1 เทอม 2/62

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด ราคาที่ตก

ลงซื้อ 5,600 บาท

PR3600063010010 7/1/2020 - -

341 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 13 รายการ เพื่อใช

สําหรับการเรียนการสอนรายวิชาโภชนาการคลินิก 2 Clinical 

nutrition 2

12,106.00 12,106.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด สาขาที่ 00007 (บางแสน)

 ราคาที่ตกลงซื้อ 12,106 บาท

PO3600063010006 8/1/2020 - -

หนา้ 35



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

342 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายาสารเคมี จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนสวนกลางและรายวิชาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1 

เทอม 2/62

3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

3,250 บาท

PR3600063010021 8/1/2020 - -

343 ขออนุมัติจัดซื้อปลอกหมอนหนัง PVC ขนาด 19x29 นิ้ว จํานวน 50 ใบ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสยามเบดดิ้งแอนดแมทเทรส ราคาที่เสนอ 

11,000 บาท

PO3600063010007 8/1/2020 - -

344 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 4 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล รหัสวิชา 68429259

16,542.20 16,542.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัดราคาที่ตกลงซื้อ 

16,542.20 บาท

PO3600063010009 8/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

345 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิ

วิทยากายวิภาค

13,963.50 13,963.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัดราคาที่ตกลงซื้อ 

13,963.50 บาท

PO3600063010011 8/1/2020 - -

346 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาของทุกหลักสูตรที่เปดคณะสหเวชศาสตร เทอม 

2/2562

7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

7,704 บาท

PR3600063010019 8/1/2020 - -

347 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ-สง คณบดี 

ผูบริหาร และคณาจารยคณะสหเวชศาสตรเขารวมเจรจาความรวมมือ

การเปดรับนิสิตหลักสูตรรังสีเทคนิค ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 

(ม.002/63)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 2,500 

บาท

PR3600063010012 8/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

348 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 6 รายการ เพื่อใชสสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา Micros เทอม 2/62 (อ.นัฐพล)

35,786.15 35,786.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

35,786.15 บาท

PO3600063010008 8/1/2020 - -

349 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิ

วิทยากายวิภาค

17,778.00 17,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 17,778

 บาท

PO3600063010010 8/1/2020 - -

350 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาของสาขาชีวเวชศาสตรและสาขาเทคนิค

การแพทย เทอม 2/2562

5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จํากัด ราคาที่

ตกลงซื้อ 5,671 บาท

PR3600063010023 8/1/2020 - -

หนา้ 38



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

351 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิ

วิทยากายวิภาค

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัดราคาที่ตกลงซื้อ 

6,420 บาท

PR3600063010024 8/1/2020 - -

352 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 3 คัน เพื่อรับ-สง อาจารย

และนิสิตเขารวมโครงการกายภาพบําบัดสัมพันธครั้งที่ 27 คณะสหเวช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 18-19 

มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมนันท  ภูศรี ราคาที่ตกลงจาง 12,000 บาท PO3600063010012 9/1/2020 - -

หนา้ 39



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

353 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการจัดโครงการแสดงโชวศักยภาพนิสิตคณะสห

เวชศาสตร ในวันที่ 15-17 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามกีฬากลาง 

เชาว มณีวงศ

15,297.00 15,297.00 เฉพาะเจาะจง ราน ทอม & ยุ ราคาที่ตกลงซื้อ 3,918 บาท,บ.

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 979 

บาท,ราน 888 รวงขาวพาณิชย ราคาที่ตกลงซื้อ 

563 บาท,รานสองบาท ราคาที่ตกลงซื้อ 490 บาท

,ราน KRUJOE SHOP ราคาที่ตกลงซื้อ 8,400 บาท

PR3600063010029 9/1/2020 - -

หนา้ 40



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

354 ขออนุมัติคาเชาชุดสําหรับการจัดโครงการแสดงโชวศักยภาพนิสิต

คณะสหเวชศาสตร ในวันที่ 15-17 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามกีฬา

กลาง เชาว มณีวงศ

10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง  รานทอม & ยุ ราคาที่ตกลงซื้อ 2,000 บาท,ราน 

KRUJOE SHOP ราคาที่ตกลงซื้อ 8,400 บาท

PR3600063010028 9/1/2020 - -

355 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการซอมระบบไฟและระบบน้ําอาคาร

วิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 7 รายการ

11,150.00 11,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒนราคาที่ตกลงจาง 

11,150 บาท

PO3600063010013 10/1/2020 - -

หนา้ 41



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

356 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ จํานวน 11 รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอน

รายวิชาโครงงานวิจัยสาขาชีวเวชศาสตร ครั้งที่ 2 (อ.ปอสํารองจาย)

1,302.00 1,302.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ.สาขาบางแสน สาขาที่ 

00083 ราคาที่ตกลงซื้อ 1,147 บาท,บริษัท ศรี

เมืองเบเกอรี่ แอนด ซัพพลาย จํากัด ตกลงซื้อ 160

 บาท

PR3600063010048 14/1/2020 - -

357 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 20 เลม เพื่อใชสําหรับ

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาชีวเวชศาสตร

2,967.00 2,967.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาที่ตกลงจาง 2,967 บาท PR3600063010056 14/1/2020 - -

หนา้ 42



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

358 ขออนุมัติจัดทําตรายาง จํานวน 1 อัน เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติของ

บุคลากร ใชประทับในเอกสารสําเนา (เงินหมุนคณะฯ)

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค ราคาที่เสนอจาง 220 บาท PR3600063010058 16/1/2020 - -

359 ขออนุมัติจัดซื้อแฟลชไดรฟ จํานวน 4 ชิ้น เพื่อใชสําหรับการสงขอมูล

ใหกับมหาวิทยาลัย

579.98 579.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อ 

579.98 บาท

PR3600063010059 16/1/2020 - -

360 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับสง อาจารย

กิตติพงษ มานหมัดและอาจารยอนงค กระจาง มาสอนรายวิชา 

68533659 ปฏิบัติการวิทยาเซลลนอกระบบนรีเวช ภาคเรียน 2/2562 

ในวันที่ 12กุมภาพันธ 2563

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 500 บาท PR3600063010077 18/1/2020 - -

361 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับสง อาจารย

กิตติพงษ มานหมัดและอาจารยอนงค กระจาง มาสอนรายวิชา 

68533659 ปฏิบัติการวิทยาเซลลนอกระบบนรีเวช ภาคเรียน 2/2562 

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 500 บาท PR3600063010076 18/1/2020 - -

หนา้ 43



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

362 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหาร จํานวน 22 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาโภชนาการคลินิก 2 (อ.อุไรภรณสํารองจาย)

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน ลิ้มเฮาะสูน ราคาที่ตกลงซื้อ 750 

บาท

PR3600063010080 20/1/2020 - -

363 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 3.79 ลิตร (เงินหมุน 

006/63)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร ราคาที่ตกลงซื้อ 

100 บาท

PR3600063010083 20/1/2020 - -

364 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 2 คัน เพื่อรับ-สง อาจารย

และนิสิตเขารวมโครงการศึกษาดูงานหองปฏิบัติการพยาธิประจําป

การศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ ภาควิชาพ

ยาวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจาง 100 บาท PR3600063010089 22/1/2020 - -

365 ขออนุมัติจัดซื้อพาลาทีน  (น้ําตาลไอโซมอลทูโลส) จํานวน 1 กิโลกรัม 

เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัย (อ.นริศาสํารอง

จาย)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีทเวลล จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 300 บาท PR3600063010102 23/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

366 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องดื่ม จํานวน 17 รายการ (อ.กนกพรสํารองจาย) 2,000.00 1,939.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

1,939.15 บาท

PR3600063010101 23/1/2020 - -

367 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาของสาขาชีวเวชศาสตรและสาขาเทคนิค

การแพทย เทอม 2/2562

6,259.50 6,259.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท ไซเอนซ จํากัดราคาที่ตกลงซื้อ 

6,259.50 บาท

PR3600063010103 24/1/2020 - -

368 ขออนุมัติซอมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

1,500 บาท

PR3600063010104 27/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

369 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร จํานวน 3 หลอด และจัดซื้อหมึก

เครื่องถายเอกสาร Kyocera จํานวน 6 หลอด

28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่ตกลงซื้อ 28,800 

บาท

PO3600063010014 27/1/2020 - -

370 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนครั้งที่ 2 หัวขอ

โรคหัวใจ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน ลิ้มเฮาะสูน ราคาที่ตกลงซื้อ 2,000 

บาท

PR3600063010115 28/1/2020 - -

371 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสด จํานวน 39 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาโภชนบําบัด เทอม 2/2562 สอบกลางภาค วันที่ 

2 กุมภาพันธ 2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน ลิ้มเฮาะสูน ราคาที่ตกลงซื้อ 2,000 

บาท

PR3600063010113 28/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

372 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 เพื่อใชใน

การเรียนการสอนรายวิชาโภชนบําบัด เทอม 2/2562 ครั้งที่ 1 หัวขอ

โรคหัวใจ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน ลิ้มเฮาะสูน ราคาที่ตกลงซื้อ 2,000 

บาท

PR3600063010114 28/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

373 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวัสดุในการจัดโครงการบูรณาการสุขภาวะ

ผูสูงอายุในมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษสุขภาพ ประจําป 2563 

วันที่ 30-31 มกราคม 2563 (เงินหมุน)

4,700.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน  ลิ้มเฮาะสูน ราคาที่ตกลงซื้อ 500 

บาท,บริษัท ควอลิฟาย กรุป จํากัด ราคาที่ตกลง

ซื้อ 1,800 บาท,บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 800 บาท,นางสาวยลดา  วรดิถี 

ราคาที่ตกลงจาง 225 บาท

PR3600063010112 28/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

374 ขออนุมัติจัดซื้อรองเทา จํานวน 30 คู (อ.ธนพรรณ) 2,370.00 2,120.00 เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร บมจ.(สาขาชลบุรีเซ็นทรัล) 

สาขาที่ 00188 ราคาที่ตกลงซื้อ 2,120 บาท

PR3600063010118 29/1/2020 - -

375 ขออนุมัติซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง (อ.คุณาวุฒิ

สํารองจาย)

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง รานSimple it ราคาที่ตกลงจาง 2,300 บาท PR3600063010124 31/1/2020 - -

376 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ-สง คณบดี 

ผูบริหาร และคณาจารยคณะสหเวชศาสตร รวมจัดทําหลักสูตรรังสี

เทคนิค สําหรับการเปดรับนิสิตปริญญาตรี (กุลธราสํารองจาย)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 2,500 

บาท

PR3600063010123 31/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

377 ขออนุมัติจางเหมาแมบานทําความสะอาด วันที่ 4-5 มกราคา 2563 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเนอรรี่ จํากัด PR3700063010003 3/1/2020 - -

378 ขออนุมัติซอมเครื่องพิมพ KYOCERA  หมายเลขครุภัณฑ 

601500201000068 (275)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลาบลาเทค จํากัด PR3700063010015 7/1/2020 - -

379 ขออนุมัติซอมเครื่องคอมพิวเตอร ATEC หมายเลขครุภัณฑ 

581500301000433 (275)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR3700063010012 7/1/2020 - -

380 ขออนุมัติจัดซื้อยา สมุนไพร และอื่นๆ รายวิชาเภสัชเวท ภาคเรียนที่ 

2/2562

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรีทองโอสถ, รานบวนฮั่วตึ้ง

และนายบุญเกิด อยูดี

PR3700063010023 7/1/2020 - -

381 ขออนุมัติซอมคอมพิวเตอร Lenovo หมายเลขครุภัณฑ 

561500301000351  (275)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR3700063010013 7/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

382 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องบรรจุและปดผนึกหลอดแอมพลู จํานวน 1 ชุด 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บีบี เทค แอนด เซอรวิส PO3700063010004 21/1/2020 - -

383 ขออนุมัติจัดซื้อถังขยะชนิดใส 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนดเอ พรีซิชั่น จํากัด PR3700063010029 8/1/2020 - -

384 ขออนุมัติจัดซื้อสารปองกันตะกรันและการกัดกรอน C - 77 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนดเอ พรีซิชั่น จํากัด PR3700063010028 8/1/2020 - -

385 ขออนุมัติจัดจางขนยายเครื่องมือวิทยาศาสตร 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง เจริญชัยเกียรติ ซัพพลาย PO3700063010001 10/1/2020 - -

386 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํานักงานและอุปกรณดูแลเครื่องหนัง (209) 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3700063010057 16/1/2020 - -

387 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี จํานวน 113 รายการ (282) 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันทรเจา ลองจีวิตี้ จํากัด PR3700063010054 16/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

388 ขออนุมัติจัดซื้อผาคลุมโตะหนาขาว จํานวน 70 ผืน (217) 66,661.00 66,661.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ที.เอฟ. มารเก็ตติ้ง จํากัด PR3700063010055 16/1/2020 - -

389 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดีคณะเภสัช

ศาสตร (209)

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR3700063010056 16/1/2020 - -

390 อนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  (175)

2,260.00 2,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด (สํานักงานใหญ), บาน

จิปาถะ

PR3700063010061 17/1/2020 - -

391 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาด จํานวน 2 วัน 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเนอรรี่ จํากัด PR3700063010070 24/1/2020 - -

392 ขออนุมัติจัดซื้อซองจดหมาย (209) 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR3700063010074 27/1/2020 - -
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393 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับงานอาคารสถานที่ (209) 20,100.00 20,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3700063010076 28/1/2020 - -

394 ขออนุมัติจ างเหมารถตูปรับอากาศ (285) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุงพัฒนา ทรานสปอรต จํากัด PR3700063010077 29/1/2020 - -

395 ซื้อกรวยจราจร จํานวน 6 อัน  และที่แขวนสายยาง จํานวน 6 อัน 2,508.00 2,508.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาชลบุรี

PR3800063010007 6/1/2563 - -

396 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทาง ไป

กลับ ม.บูพรา ชลบุรี ถึง สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ กรุงเทพฯ ใน

วันที่ 10 มกราคม 2563

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010008 6/1/2563 - -

397 ซื้ออุปกรณทําสวน สําหรับใชทําสวนรอบอาคารคณะวิทยาการ

สารสนเทศ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาชลบุรี

PR3800063010010 7/1/2563 - -

หนา้ 53



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

398 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทาง ไป

กลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง พัทยา ในวันที่ 11 มกราคม 2563

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010031 8/1/2563 - -

399 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

กลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่ 6 มกราคม 2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010037 10/1/2563 - -

400 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทาง

นิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 16 มกราคม 2563

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010058 13/1/2563 - -

401 ซื้อชุดลูกสูบฟลัชวาลว 25 ชุด และ สายฉีดชําระ 15 ชุด 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800063010001 13/1/2563 - -

402 ซื้อหนวยความจําภายนอก Handy Drive 16GB จํานวน 75 อัน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR3800063010049 13/1/2563 - -

403 ซื้อน้ํามันรถจักรยานยนตของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR3800063010050 13/1/2563 - -

404 ซื้อ Mask ปดปาก จํานวน 7 กลอง 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง รานพรรณยาฟารมาซี PR3800063010052 13/1/2563 - -

405 จางซักอบรีด ผาปูโต จํานวน 11 ผืน 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง รานสีหาดี ซัก อบ รีด PR3800063010051 13/1/2563 - -

406 ซื้อกระดาษอารตมัน 190 แกรม จํานวน 6 แพ็ค 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR3800063010048 13/1/2563 - -
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407 ซื้อวัสดุ ปายชื่อพลาสติกพรอมสายคลอง จํานวน 3 แพ็ค ชุดปากกา

เขียนแผนใส จํานวน 4 ชุด กลองเก็บเอกสาร จํานวน 4 แพ็ค 

ปากกาลูกลื่น จํานวน 1 แพ็ค ซองเอกสารน้ําตาล จํานวน 3 แพ็ค

4,762.28 4,762.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3800063010053 13/1/2563 - -

408 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

นิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 20 ม.ค. 63 ณ บริษัท ซี.เอส.ไอ. 

(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไอที โพรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง จํากัด 

และ บริษท อัฟวาแลนท จํากัด

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010082 15/1/2563 - -

409 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

นิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 23 มกราคม 2563

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010087 16/1/2563 - -

410 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

นิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 23 มกราคม 2563

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010088 16/1/2563 - -

411 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

นิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 23 มกราคม 2563  ณ บริษัท ศิริวัฒนา

 อินเตอรพริ้นท จํากัด (มหาชน)

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010090 16/1/2563 - -

412 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

นิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 23 มกราคม 2563  ณ บริษัท คลิกเน็กซ

 จํากัด

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010092 16/1/2563 - -

413 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

นิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 23 มกราคม 2563

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010089 16/1/2563 - -

414 จางทําเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Proceeding จํานวน 80 

เลม

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ PR3800063010108 20/1/2563 - -
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415 เชาหองประชุม จํานวน 1 งาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมารี พัทยา จํากัด (สํานักงานใหญ) PR3800063010116 20/1/2563 - -

416 ซื้อบัตรคียการด 100 ใบ สําหรับใชกับเครื่องเปดปดประตูอัตโนมัติ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800063010003 20/1/2563 - -

417 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับอํานวย

ความสะดวกในการเดินทางใหกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสําหรับ

การนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010099 20/1/2563 - -

418 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับอํานวย

ความสะดวกในการเดินทางใหกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสําหรับ

การนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010105 20/1/2563 - -

419 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับอํานวย

ความสะดวกในการเดินทางใหกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสําหรับ

การนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 3 กุมภาพันธุ พ.ศ. 2563

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010107 20/1/2563 - -

420 จางเหมาเดินสายติดตั้งกลองวงจรปด และติดตั้งระบบควบคุมการเปด

ปดประตู จํานวน 1 งาน

34,026.00 34,026.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800063010002 20/1/2563 - -

421 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับอํานวย

ความสะดวกในการเดินทางใหกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสําหรับ

การนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010104 20/1/2563 - -

422 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 79 ถัง 2,765.00 2,765.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR3800063010096 20/1/2563 - -

423 ซื้อของที่ระลึก (อุปกรณสํารองไฟฟา) จํานวน 12 ตัว สําหรับใน

โครงการ KST ครั้งที่ 12

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800063010119 22/1/2563 - -
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424 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

กลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง คณะวิทยาศาสตร ม.จุฬาฯ ในวันที่ 7 

กุมภาพันธ 2563

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010117 22/1/2563 - -

425 จางเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จํานวน 1 คัน ไปกลับ ม.บูรพา 

ถึง ไปเทค บางนา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010118 22/1/2563 - -

426 ซอมเปลี่ยนหลอดโปรเจคเตอร จํานวน 1 ชุด 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800063010128 23/1/2563 - -

427 ซื้อปากกา จํานวน 15 ดาม 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR3800063010127 23/1/2563 - -

428 ขอซื้อของที่ระลึก (เนคไท) จํานวน 2 ชิ้น สําหรับมอบให Keynote ใน

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (KST) ครั้งที่ 12

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี PR3800063010138 24/1/2563 - -

429 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 งาน ระหวางวันที่ 

28-31 มกราคม 2563 สําหรับใชในการเดินทางในการดําเนินโครงการ

ประชุมวิชาการนานาชาติ (KST) ครั้งที่ 12

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม PO3800063010004 27/1/2563 - -

430 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 งาน ระหวางวันที่ 31 

มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ 2563 สําหรับใชในการเดินทางในการ

ดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (KST) ครั้งที่ 12

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม PR3800063010142 27/1/2563 - -

หนา้ 57



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

431 ซื้อวัสดุ กระดาษสา ริบบิ้น และโบว สําหรับใชในการดําเนินงาน

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (KST) ครั้งที่ 12

116.00 116.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR3800063010141 27/1/2563 - -

432 จางทําปายไวนิล จํานวน 1 ปาย 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญชรัตน  ทองระอา PR3800063010140 27/1/2563 - -

433 ซื้อซองพลาสติกแข็ง จํานวน 20 ซอง สําหรับใชในโครงการประชุม

วิชาการ KST 2020 ครั้งที่ 12

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR3800063010156 28/1/2563 - -

434 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

นิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063010150 28/1/2563 - -

435 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสารริโก จํานวน 4 หลอด 15,350.00 15,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PO3800063010005 28/1/2563 - -

436 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 2 คัน สําหรับอํานวย

ความสะดวกในการเดินทางใหกับ Keynote ในโครงการประชุม

วิชาการนานาชาติ (KST) ครั้งที่ 12 ในวันที่ 29 ม.ค.63 และ 31 ม.ค.63

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม PR3800063010152 28/1/2563 - -

437 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR3800063010147 28/1/2563 - -

หนา้ 58



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

438 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับใชเดินทาง 

ไปกลับ ม.บูรพา ถึงพัทยา ในวันที่ 29 ม.ค 63

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม PR3800063010157 29/1/2563 - -

439 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต ทะเบียน 2กษ 1375 ชลบุรี 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 

300.00 บาท

PR3900063010001 2/1/2563 - -

440 จางประกาศนียบัตร 36 ชุด โครงการบริการวิชาการฯ     สอวน. 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง รานพิกเซลอารต/เสนอราคา 540.00 บาท PR000031 9/1/2563 - -

441 จางทําปายประชาสัมพันธ โครงการบริการวิชากรฯ สอวน. 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานพิกเซลอารต/เสนอราคา 500.00 บาท PR000032 9/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

442 จางทําขอสอบ 36 ชุด โครงการบริการวิชาการฯ สอวน. 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.บี.ปริ้นทช็อป/เสนอราคา 900.00 บาท PR000033 9/1/2563 - -

443 ขอซื้อวัสดุไฟฟาและวัสดุอิเล็คโทรนิคส 6,771.00 6,771.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรศูนยรวมอะไหลอีเล็คโทรนิคส จํากัด/

เสนอราคา 6,771.00 บาท

PR3900063010022 16/1/2563 - -

444 จางทําโปสเตอร 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง รานพิกเซลอารต/เสนอราคา 2,100.00 บาท PR3900063010018 16/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

445 จางเหมารถตู วันที่ 17-19 ม.ค.2563 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนขาวบริการ/เสนอราคา 

9,800.00 บาท

PR3900063010019 16/1/2563 - -

446 จางเหมาบริการรถตู วันที่ 30-31 ม.ค. 2563 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนขาวบริการ/เสนอราคา 

10,200.00 บาท

PO3900063010002 28/1/2563 - -

447 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต ทะเบียน 2กษ 1375 ชลบุรี 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 

300.00 บาท

PR3900063010031 30/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

448 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-ทําตรายาง จํานวน 16 อัน เพื่อใชในการ

ทํางานดานการเงิน สารบรรณ และพัสดุของสถาบันภาษา

3,790.00        3,790.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ  วงษวัฒนพงษ PR4000063010015 14/1/2020 - -

449 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-หมึกพิมพเลเซอรสี HP 4สี (สีดํา สีฟา สี

เหลือง และสีแดง) ใชในโครงการศูนยสงเสริมการบูรณาการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (CLIL)

9,900.00        9,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR4000063010020 16/1/2020 - -

450 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-วัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ ตามใบ

ประกอบเสนอซื้อเลขที่ 0005/63 เพื่อใชในโครงการศูนยสงเสริม

การบูรณาการเรียนรูภาษาตางประเทศ(CLIL)

14,882.91      14,882.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR4000063010025 22/1/2020 - -

451 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-วัสดุสํานักงานตามใบประกอบเสนอซื้อ 

0006/63 จํานวน 6 รายการ เพื่อใชในโครงการวิจัยศึกษาผลของการ

เพิ่มพูนศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษในสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อ

รองรับการเติบโตในอีอีซี

19,094.78      19,094.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR4000063010027 24/1/2020 - -

452 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-หมึกพิมพสีดํา เครื่องรุน EZ 201A ขนาด 

A4เพื่อใชในโครงการวิจัยศึกษาผลของการเพิ่มพูนศักยภาพทางดาน

ภาษาอังกฤษในสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการเติบโตในอีอีซี

5,885.00        5,885.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ PR4000063010028 24/1/2020 - -

หนา้ 62



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

453 ขอความเห็นชอบเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 14 เครื่อง  จํานวน 6 

เดือน ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2563 - เดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อ

รองรับการทํางานของบุคลากรสถาบันภาษา

62,916.00      62,916.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป PO4000063010001 27/1/2020 - -

454 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานบรีสสาย 2/ราคาที่ตกลงซื้อ 1,800 บาท PR4200063010003 2/1/2563 - -

455 ขออนุมัติจัดซื้อสายสัญญาณเสียง,คียบอรด 3,590.00 3,590.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงซื้อ 3,590

 บาท

PR4200063010015 7/1/2563 - -

หนา้ 63



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

456 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว,วัสดุสํานักงานและการเรียนการ

สอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตก

ลงซื้อ  8,946 บาท

PR4200063010017 9/1/2563 - -

457 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP LaserJet ,สายสัญญาณ RGB 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ

 4,300 บาท

PR4200063010016 9/1/2563 - -

458 ขออนุมัติจางเหมาเปลี่ยนสุขภัณฑหองน้ําหญิงและจัดทําราวบันได 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท/ราคาที่ตก

ลงจาง 43,329.65 บาท

PR4200063010018 13/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

459 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําโลสําหรับรางวัลที1่-3 โครงการประกวดดนตรี

ไทยชิงถวยพระราชทานครั้งที4่0

67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุรีย  เผาภูผา/ราคาที่ตกลงจาง 67,500 บาท PR4200063010027 20/1/2563 - -

460 ขออนุมัติจางเหมาตกแตงเวทีการประกวดในงานโครงการประกวด

ดนตรีไทยชิงถวยพระราชทานครั้งที่ 40

32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง  นายกิตติ์ธัญญา  สงสกุล/ราคาที่ตกลงจาง 

32,500 บาท

PR4200063010028 20/1/2563 - -

461 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงานและการเรียนการสอน 15,343.92 15,343.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 

15,343.92 บาท

PR4200063010033 27/1/2563 - -

462 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารหลักสูตร 466.00 466.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอบป /ราคาที่ตกลงจาง 466 บาท PR4200063010036 30/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

463 ขออนุมัติจางถายเอกสาร 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR4300063010001 7/1/2020 - -

464 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต (รถตู) รับสงคณาจารยมาทําการสอน

 ณ วิทยาเขตสระแกว วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง PR4300063010005 9/1/2020 - -

465 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต (รถตู) รับสงคณาจารยมาทําการสอน

 ณ วิทยาเขตสระแกว วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง PR4300063010006 15/1/2020 - -

466 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต เดินทางพาคณาจารยไปรวมแนะแนว

ศึกษาตอ งานวันเปดบานวิชาการ ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อ.

เมือง จ.ระยอง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง PR4300063010007 16/1/2020 - -

467 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงาน-ดานงานคอมพิวเตอร (ระหวางวันที่ 

6-31 มกราคม พ.ศ.2563) - นางสาวชลิตา ชะอุมใบ

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลิตา ชะอุมใบ/ราคาที่ตกลงจาง 16,000 PR4500063010002 3/1/2563 - -

468 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงาน-ดานงานธุรการ (นางสาวกนกอร แจม

จรัส) ระหวางวันที่ 6 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกอร แจมจํารัส/ราคาที่ตกลงจาง 9,000 PR4500063010001 3/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

469 ขออนุมัติจัดจางงานปรับปรุงหองประชุมทางไกล ชั้น 7 อาคาร 50 ป 

มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารศาสตราจารย ดร.ประยูร จินดาประดิษฐ)

76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008/ราคาที่ตกลงจาง 76,500 PO4500063010001 6/1/2563 - -

470 ขออนุมัติคาวัสดุและอุปกรณ-โครงการทําบุญวันคลายวันสถาปนา

บัณฑิตวิทยาลัยฯ ในวันที่ 17/1/2563 (คาดอกไม/คาชุดสังฆทาน/คา

ของไว/คาวัสดุอุปกรณ)

19,300.00 19,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตก

ลงซื้อ 1,000.50  , สถานปฏิบัตารเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร/ราคาที่ตกลงซื้อ2,700 , 

รานบานดอกไม/ราคาที่ตกลงซื้อ5,900 , รานแม

ประภาสังฆภัณฑ/ราคาที่ตกลงซื้อ 405 , บริษัท 

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 75 , 

รานกวเตี๋ยวเปดปาโชค ณ อางศิลา/ราคาที่ตกลง

ซื้อ 600

PR4500063010007 8/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

471 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุสํานักงาน 5,440.00 5,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 

5,430.08

PR4500063010012 9/1/2563 - -

472 ขออนุมัติคาใชจายงานซอมแซมและบํารุงรักษาระบบสายไฟและสาย

แลนสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

24,626.05 24,626.05 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008/ราคาที่ตกลงจาง 

24,626.05

PR4500063010015 20/1/2563 - -

473 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงาน-งานธุรการ (ระหวางเดือนกุมภาพันธ 

2563 - เดือนกันยายน 2563) จํานวน 8 เดือน

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกอร แจมจํารัส/ราคาที่ตกลงจาง 80,000 PO4500063010002 30/1/2563 - -

474 ขออนุมัติซื้อรถเข็นของใชผูปวย จํานวน 3 คัน 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคตอรี่ ครุภัณฑการแพทย จํากัด PO8000063010002 2/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

475 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณซอมบํารุง จํานวน 6 รายการ           30,310.00 30,310.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คุณาวงศเดช PR8000063010008 2/1/2563 - -

476 ขออนุมัติซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญแบบดิจิตอล ขนาด 250 กก. พรอม

ที่วัดสวนสูง จํานวน 1 เครื่อง และชุดหูฟงผูใหญ จํานวน 2 ชุด

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพ ออริตี้ แคร โปรดักส จํากัด PO8000063010003 2/1/2563 - -

477 ขออนุมัติซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 2 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด PR8000063010005 2/1/2563 - -

478 คาซอมแซมและบํารุงรักษาตูน้ําเย็น จํานวน 1 ตู 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง รานกรองน้ําชลบุรี PR8000063010011 2/1/2563 - -

479 แผนพับและโรลอัพ จํานวน 2 รายการ 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR8000063010007 2/1/2563 - -

480 ซื้อชุดไสกรอง 5 ขั้นตอน จํานวน 5 ชุด 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกรองน้ําชลบุรี PR8000063010009 2/1/2563 - -

481 จางคาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง 46,331.00 46,331.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR8000063010010 2/1/2563 - -

482 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง 9,350.00 9,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด PR8000063010006 2/1/2563 - -

หนา้ 69



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

483 ซื้อหนากากสําหรับเครื่องชวยหายใจ จํานวน 1 ชุด 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จํากัด PR8000063010012 2/1/2563 - -

484 ขอจางซอมวัสดุอุปกรณทางการแพทย 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จํากัด PR8000063010056 6/1/2563 - -

485 ขอซื้อ Intubating stylet 6,997.80 6,997.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063010046 6/1/2563 - -

486 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 12,375.00 12,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด PR8000063010045 6/1/2563 - -

487 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010049 6/1/2563 - -

488 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010048 6/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

489 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด PR8000063010050 6/1/2563 - -

490 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 11,300.00 11,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000063010052 6/1/2563 - -

491 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด PR8000063010047 6/1/2563 - -

492 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010051 6/1/2563 - -

493 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จํากัด PR8000063010054 6/1/2563 - -

494 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 62,595.00 62,595.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063010057 6/1/2563 - -

หนา้ 71



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

495 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000063010053 6/1/2563 - -

496 ขออนุมัติซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 95,931.00 95,931.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด PR8000063120366 6/1/2563 - -

497 ซื้อ Elisio 170 HR จํานวน 36 ชิ้น 34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063120220 6/1/2563 - -

498 ซื้อ ขวดแกวสําหรับยาฉีด สีชา 10 ml จํานวน 190 ใบ , ฝาจุกใน/จุก

ยางเทา 10 ml จํานวน 1000 ชุด , ฝา นอก/ฝายาฉีดสีเงิน 10 ml 

จํานวน 1000 ชุด

3,025.00 3,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จํากัด PR8000063010033 6/1/2563 - -

499 ซื้อ เวชภัณฑมิใชยา จํานวน 9 รายการ ตามเอกสารแนบ 71,250.00 71,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จํากัด PR8000063010036 6/1/2563 - -

500 ซื้อยา Amoxycillin 500 mg cap (GPO Mox) จํานวน 100 กลอง , 

Clindamycin 300 mg cap (Clinda GPO) จํานวน 100 กลอง

91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม PR8000063010035 6/1/2563 - -

501 ซื้อยา CefTRlaxone 1 gm inj (Cef3) จํานวน 2000 vial 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063010023 6/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

502 ซื้อยา Deferoxamine 500 mg inj (Desferal) จํานวน 20 กลอง 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010034 6/1/2563 - -

503 ซื้อยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess10) จํานวน 5 กลอง 89,933.50 89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010024 6/1/2563 - -

504 ซื้อยา Tears3 Naturale Tears (HPML 0.3% - 0.8 ml/อัน) จํานวน 

650 กลอง

94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010026 6/1/2563 - -

505 ซื้อยา Water (sterile) 1000 ml (AS) จํานวน 600 ขวด 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000063010028 6/1/2563 - -

506 ซื้อยา Zoledronic acid 5 mg/100 ml inj (Aclasta) จํานวน 7 กลอง 88,142.32 88,142.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010027 6/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

507 ซื้อยา lodine Crystal 450 gm จํานวน 1 กระปุก , Potassium 

citrate 450 gm Powder จํานวน 1 ขวด , Zinc sulphate 

heptahydrate AR 1 kg จํานวน 1 ขวด

4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) จํากัด PR8000063010030 6/1/2563 - -

508 ซื้อยา tramadol 50 mg/1 ml inj (Tramadon) จํานวน 30 กลอง 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด PR8000063010025 6/1/2563 - -

509 ซื้อลอ 5 นิ้ว มีระบบเบรค และไมมีระบบเบรค 3,723.60 3,723.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท เมดิคอล ไบโอเทค จํากัด PR8000063010040 6/1/2563 - -

510 ซื้อลอสําหรับเตียงผูปวยมีระบบเบรก จํานวน 20 ชุด 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท เมดิคอล ไบโอเทค จํากัด PO8000063010006 6/1/2563 - -

511 ซื้อลอเตียงผูปวยระบบไฟฟา จํานวน4ลอ 550800101000067 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท เมดิคอล ไบโอเทค จํากัด PO8000063010005 6/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

512 ซื้อออกซิเจนชนิดทอ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) PR8000063010031 6/1/2563 - -

513 ซื้อโชคเตียงผาตัด จํานวน 2 ตน 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท เมดิคอล ไบโอเทค จํากัด PO8000063010004 6/1/2563 - -

514 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 2 รายการ 22,080.00 22,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด PR8000063010081 7/1/2563 - -

515 ซื้อไนโตรเจนเหลว 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) PR8000063010059 7/1/2563 - -

516 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 3 รายการ 21,293.00 21,293.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010074 7/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

517 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 3 รายการ 16,863.20 16,863.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010079 7/1/2563 - -

518 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 4 รายการ 22,823.10 22,823.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063010078 7/1/2563 - -

519 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยรายการ ทรีเวยสตอปคอก 50 ชิ้น

 จํานวน 50 กลอง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010076 7/1/2563 - -

520 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 8 รายการ 31,993.00 31,993.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเลอรเทค จํากัด PR8000063120365 7/1/2563 - -

521 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรทางการแพทย 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PR8000063010066 7/1/2563 - -

522 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 1 ชนิด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จํากัด PR8000063010063 7/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

523 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 1 ชนิด 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด PR8000063010061 7/1/2563 - -

524 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 1 ชนิด 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด PR8000063010060 7/1/2563 - -

525 ซื้อเวชภัณฑยา จํานวน 2 รายการ 52,815.20 52,815.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010080 7/1/2563 - -

526 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 2 รายการ 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010075 7/1/2563 - -

527 ซื้อยา Cetirizine 1 mg/ml 60 ml syr (Zymed) จํานวน 500 ขวด ,

 Calcium carbonate 1500 mg tab (Caltab1500) จํานวน 200 

กลอง

47,885.00 47,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด PR8000063010087 8/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

528 ซื้อยา Doxazosin 4 mg (CORDOXA) จํานวน 300 กลอง , 

Fexofenadine 60 mg (Fenafex) จํานวน 200 กลอง

61,500.00 61,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด PR8000063010095 8/1/2563 - -

529 ซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg จํานวน 100 กลอง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด PR8000063010092 8/1/2563 - -

530 ซื้อยา GliPlzide 5 mg (Glycedilb) จํานวน 500 กลอง 54,500.00 54,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) PR8000063010091 8/1/2563 - -

531 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) จํานวน 2000 

ขวด , Acetar 1000 ml (A.N.B) จํานวน 400 ถุง

70,400.00 70,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000063010093 8/1/2563 - -

532 ซื้อยา Thiopental 1000 mg inj (Pentothal) จํานวน 20 vial 3,188.60 3,188.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี PR8000063010089 8/1/2563 - -

หนา้ 78



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

533 ซื้อยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm) จํานวน 900 หลอด 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด PR8000063010090 8/1/2563 - -

534 ซื้อยา Mebeverine 135 mg tab (Duspatin) จํานวน 30 กลอง , 

Gemfibrozil 300 mg (Hidil) จํานวน 150 กลอง , Omeprazole 20

 mg cap (Miracid) จํานวน 300 กลอง

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063010094 8/1/2563 - -

535 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR8000063010100 9/1/2563 - -

536 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอรเชียล ซายส จํากัด PR8000063010097 9/1/2563 - -

537 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟนิเท็ค จํากัด PR8000063010096 9/1/2563 - -

538 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010099 9/1/2563 - -

539 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5 ชนิด 47,600.00 47,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญชูเฮาส PR8000063010105 9/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

540 ซื้อถังขยะ จํานวน 3 ชนิด 30,388.00 30,388.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR8000063010106 9/1/2563 - -

541 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5 ชนิด 63,549.44 63,549.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010107 9/1/2563 - -

542 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24 ชนิด 48,963.20 48,963.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR8000063010103 9/1/2563 - -

543 ซื้อเวชภัณฑยา จํานวน 1 รายการ 29,724.60 29,724.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010115 9/1/2563 - -

544 ซื้อเวชภัณฑยา จํานวน 1 รายการ 63,130.00 63,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010113 9/1/2563 - -

545 ซื้อเวชภัณฑยา จํานวน 1 รายการ 95,979.00 95,979.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010114 9/1/2563 - -

546 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR8000063010098 9/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

547 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 4 รายการ 84,102.00 84,102.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010122 10/1/2563 - -

548 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยรายการ  Starter kit Flush With

 Brush จํานวน 100 กลอง

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด PR8000063010120 10/1/2563 - -

549 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยรายการ Unometer Safeti Plus

 150 cm จํานวน 200 ชิ้น

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010124 10/1/2563 - -

550 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยรายการ Disposable Surgical 

Blade Carbon S No.15c จํานวน 2 กลอง

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063010123 10/1/2563 - -

551 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จํากัด PR8000063010133 13/1/2563 - -

552 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 3,980.40 3,980.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063010165 13/1/2563 - -

553 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063010162 13/1/2563 - -

554 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000063010154 13/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

555 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063010163 13/1/2563 - -

556 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 15,100.00 15,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จํากัด PR8000063010158 13/1/2563 - -

557 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010159 13/1/2563 - -

558 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด PR8000063010156 13/1/2563 - -

559 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010157 13/1/2563 - -

560 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 27,895.00 27,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด PR8000063010155 13/1/2563 - -

561 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 35,450.00 35,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จํากัด PR8000063010161 13/1/2563 - -

562 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จํากัด PR8000063010160 13/1/2563 - -

563 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสท อาย เซอรจิคัล จํากัด PR8000063010164 13/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

564 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063010152 13/1/2563 - -

565 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 85,065.00 85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010153 13/1/2563 - -

566 คาบริการสลายนิ่ว จํานวน 2 ราย 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย เซอรวิสเซส จํากัด PO8000063010013 15/1/2563 - -

567 จางซอมรถทะเบียน นค 6733 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท PR8000063010135 13/1/2563 - -

568 ซื้อ ขวดแกวสีใส 500 ml กลม (ฝาดําพรอมจุกใน) จํานวน 200 ใบ , 

ขวดแกวสีชา 60 ml (ฝาดําพรอมจุกใน) จํานวน 400 ใบ

4,836.00 4,836.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จํากัด PR8000063010145 13/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

569 ซื้อยา Amitryptyline 10 mg (Polytanol10) จํานวน 50 กลอง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด PR8000063010140 13/1/2563 - -

570 ซื้อยา Augmentin 228/5 ml sus (200+28) 70 ml (RANCLAV) 

จํานวน 20 ขวด

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063010151 13/1/2563 - -

571 ซื้อยา Calctionin spray 200iu/d 14d (Mycalcitonin) จํานวน 20 

ขวด

20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด PR8000063010149 13/1/2563 - -

572 ซื้อยา Cephalexin 250 mg cap (Cephalex) จํานวน 100 กลอง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด PR8000063010139 13/1/2563 - -

573 ซื้อยา Chloramphenicol 1% Oph Oint 5 gm จํานวน 50 โหล 8,406.00 8,406.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด PR8000063010148 13/1/2563 - -

574 ซื้อยา D 5 W 1000 ml จํานวน 100 ถุง 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010138 13/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

575 ซื้อยา Desflurane 240 mL (Suprane) จํานวน 15 ขวด 83,861.25 83,861.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010141 13/1/2563 - -

576 ซื้อยา Furosemide 40 mg tab (Furide) จํานวน 50 ขวด 7,008.50 7,008.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด PR8000063010147 13/1/2563 - -

577 ซื้อยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จํานวน 350 กลอง 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063010143 13/1/2563 - -

578 ซื้อยา METHOtrexate  2.5 mg จํานวน 100 กลอง 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด PR8000063010136 13/1/2563 - -

579 ซื้อยา Povidone lodine Soln 200 ml (Betamed Soln) จํานวน 

500 bot

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด PR8000063010150 13/1/2563 - -

580 ซื้อยา Proctosedyl Suppo 15 gm (Doproct) จํานวน 200 กลอง 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด PR8000063010144 13/1/2563 - -

581 ซื้อยา Sodium chloride 0.9% (refill) 20 sach. (Cleanoze) 

จํานวน 500 กลอง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด PR8000063010146 13/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

582 ซื้อยา Vitamin C 500 mg tab 15 เม็ด/หลอด (Ascee) จํานวน 100 

หลอด

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด PR8000063010142 13/1/2563 - -

583 ซื้อยา ประสะไพล 400 mg cap (70 cap) จํานวน 30 ขวด ,ยาชง

หญาดอกขาว 2 gm/ซอง (10 ซอง) จํานวน 10 หอ

2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010137 13/1/2563 - -

584 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 11,550.00 11,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR8000063010168 13/1/2563 - -

585 ซื้อยา Baclofen 10 mg (Fenisal) จํานวน 100 กลอง 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด PR8000063010174 14/1/2563 - -

586 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จํานวน 350 กลอง 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063010177 14/1/2563 - -

587 ซื้อยา Ibuprofen 400 mg tab (Duran) จํานวน 100 กลอง , 

Paracet 60 mg/0.6 ml 15 ml syr drop (Sara drop) จํานวน 300

 ขวด

42,850.00 42,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด PR8000063010175 14/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

588 ซอมรถทะเบียน นค 6733 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท PR8000063010178 14/1/2563 - -

589 ซื้อยา Pitavastatin 2 mg tab (Livalo) จํานวน 60 กลอง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด PR8000063010172 14/1/2563 - -

590 ซื้อยา ฟาทะลายโจร 400 mg cap (60 cap) จํานวน 300 ขวด , ยา

หอมเทพจิตร 15 gm จํานวน 10 ขวด

16,440.00 16,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010173 14/1/2563 - -

591 ซื้อออกซิเจนชนิดทอ 4,365.60 4,365.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด PR8000063010179 14/1/2563 - -

592 ซื้อยา N.S.S 0.9% 1000 ml จํานวน 2000 ถุง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด PR8000063010176 14/1/2563 - -

593 ขอจางตัดชุดปราศจากเชื้อ 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ทอปไลน  โพรดักส จํากัด PO8000063010014 15/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

594 ซื้อแกสหุงตม 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแกส PR8000063010230 15/1/2563 - -

595 ขออนุมัติซื้อเครื่องตรวจหู จํานวน 1 เครื่อง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอส.ที. เมดิคอล ซัพพลาย (ไทยแลนด) 

จํากัด

PR8000063010181 15/1/2563 - -

596 ซื้อImpress Catheter 5F 65cm 0.035 2RC จํานวน 1 เสน 1,312.50 1,312.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรแคส ซายนเอนซ คอนซัลแตนท จํากัด PR8000063010226 15/1/2563 - -

597 ซื้อผาขนหนู 1 รายการ 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง ราน ลีธนกิจ PR8000063010228 15/1/2563 - -

598 ซื้อยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 t/tube จํานวน 700

 หลอด

99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010205 15/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

599 ซื้อยา Albumin human 20% 50 ml (Albumin20TRCS) จํานวน 

96 vial

98,688.00 98,688.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยผลิตผลิตภัณฑจากพลาสมา สภากาชาดไทย PR8000063010227 15/1/2563 - -

600 ซื้อยา Alendron70+VitD56 tab (Fosamaxplus) จํานวน 300 กลอง 98,547.00 98,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010225 15/1/2563 - -

601 ซื้อยา Alogliptin 25 mg tab (Nesina) จํานวน 100 กลอง 95,872.00 95,872.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010209 15/1/2563 - -

602 ซื้อยา Bicalutamide 50 mg (Casodex) จํานวน 45 กลอง 94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010192 15/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

603 ซื้อยา Brimonidine 0.15% e.d 5 ml (Alphagan) จํานวน 200 ขวด 61,632.00 61,632.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010213 15/1/2563 - -

604 ซื้อยา CMCsodium 0.5% + Glycerol 0.9% e.d 15 ml (Optive) 

จํานวน 800 ขวด

97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010222 15/1/2563 - -

605 ซื้อยา Ertapenam 1 gm (Invanz) จํานวน 100 กลอง 93,518.00 93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010195 15/1/2563 - -

606 ซื้อยา Etanercept 50 mg inj (Enbrel PFS) ฉร.น จํานวน 4 กลอง 61,632.00 61,632.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010191 15/1/2563 - -

607 ซื้อยา Leflunomide 20 mg tab (Arava) จํานวน 60 กลอง 99,124.80 99,124.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010193 15/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

608 ซื้อยา Lopinavir 100+Ritonavir 25 tab (Aluvia) จํานวน 60 ขวด 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010207 15/1/2563 - -

609 ซื้อยา Macrogol 4000 pwd 137.155 gm (Niflec) จํานวน 100 ซอง 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010212 15/1/2563 - -

610 ซื้อยา Magesto F (Mamylase +...) tab จํานวน 10 กลอง 6,441.40 6,441.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010218 15/1/2563 - -

611 ซื้อยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จํานวน 250 กลอง 92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010223 15/1/2563 - -

612 ซื้อยา Nutricia Infatrinl 400 gm จํานวน 12 กระปอง 4,410.03 4,410.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010190 15/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

613 ซื้อยา Omega 3 acid ethyl ester 1 gm cap (Omacor) จํานวน 60

 ขวด

47,780.40 47,780.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010208 15/1/2563 - -

614 ซื้อยา Phospholipids 300 mg cap (Essential Forte) จํานวน 20 

กลอง

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010220 15/1/2563 - -

615 ซื้อยา Piperacillin4+Tazobactam 0.5 g inj (Tazocin) จํานวน 50 

กลอง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010197 15/1/2563 - -

616 ซื้อยา Potassium NaHCi 280 gm pwd (Uralyt U) จํานวน 100 

กระปอง

55,426.00 55,426.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010198 15/1/2563 - -

617 ซื้อยา ProCAterol 5 mcg/1 ml syr 60 ml (Meptin) จํานวน 300 

ขวด

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010196 15/1/2563 - -
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จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

618 ซื้อยา Tdap vac 0.5 mL (Adacel) จํานวน 10 vial 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010194 15/1/2563 - -

619 ซื้อยา Valproate 500 mg tab (Depakine Chrono) จํานวน 200 

ขวด

60,348.00 60,348.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010216 15/1/2563 - -

620 ซื้อยา Valsartan 160 mg tab (TaReg) จํานวน 500 กลอง 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010215 15/1/2563 - -

621 ซื้อยา Venlafaxine 75 mg cap (Valosine SR) จํานวน 100 กลอง , 

Flupentlxol 0.5+Melitracen 10 mg tab (Anxiset) จํานวน 50 

กลอง

59,278.00 59,278.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010180 15/1/2563 - -

622 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2 รายการ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด PR8000063010231 15/1/2563 - -

623 ซื้อหมอนใยสังเคราะห 2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง ราน ลีธนกิจ PR8000063010229 15/1/2563 - -

624 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 69,200.00 69,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010187 15/1/2563 - -

625 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 2 รายการ 10,935.40 10,935.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063010234 16/1/2563 - -
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จาง
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

626 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 3 รายการ 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010233 16/1/2563 - -

627 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยรายการ Blue pad 45*90 cm 

จํานวน 50 ลัง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ็ม.พี.ว.ี จํากัด PR8000063010237 16/1/2563 - -

628 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยรายการ Defibrillator Gel 

จํานวน 12 หลอด

7,680.00 7,680.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000063010238 16/1/2563 - -

629 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยรายการ Elastic bandage 10 

cm *4.5m.(ผาพันเคล็ดขนาด 4 นิ้ว) จํานวน 1,308 มวน

27,468.00 27,468.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล PR8000063010235 16/1/2563 - -

630 ซื้อยา Tetanus IG 250 iu/1 ml inj (Tetagam P) จํานวน 50 vial 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010243 16/1/2563 - -

631 ขออนุมัติเปลี่ยนหนังหุมเบาะ จํานวน 2 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน สาธิตเบาะ PR8000063010244 16/1/2563 - -

632 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยรายการ แผนขั้วสัญญาณไฟฟา

สําหรับเครื่อง EST (Blue Sensor รุน T-OO-S) จํานวน 20 ซอง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด PR8000063010236 16/1/2563 - -

633 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000063010254 17/1/2563 - -

หนา้ 94



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

634 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010252 17/1/2563 - -

635 ซื้อยา Alcohol Rub 150 ml (+Hibi. 0.5%) Microrubl 150 ml 

จํานวน 500 ขวด , Alcohol Rub 300 ml (+Hibis.0.5%) Microrubl

 300 ml จํานวน 500 ขวด

66,875.00 66,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010278 17/1/2563 - -

636 ซื้อยา Aspirin 81 mg (B-Aspirin) จํานวน 200 กลอง 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส จํากัด PR8000063010279 17/1/2563 - -

637 ซื้อยา Drotaverine 40 mg (Deolin) จํานวน 2 กลอง 3,488.20 3,488.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด PR8000063010277 17/1/2563 - -

638 ซื้อยา Norgesic L (Para450+Orphe35) tab (TORRENT) จํานวน 

200 กลอง

58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด PR8000063010281 17/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

639 ซื้อยา Sertraline 50 mg tab (SerLIFt) จํานวน 500 กลอง 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063010282 17/1/2563 - -

640 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด PR8000063010260 17/1/2563 - -

641 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 10,395.00 10,395.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอนเนสท เมดิคอล เอเชีย จํากัด PR8000063010261 17/1/2563 - -

642 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง 11,070.00 11,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด PR8000063010257 17/1/2563 - -

643 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จํากัด PR8000063010255 17/1/2563 - -

644 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010297 20/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

645 ซื้อยา Sildenafil 100 mg tab (Sidegra) จํานวน 200 กลอง , 

Sildenafil 50 mg tab (Sidegra50) จํานวน 200 กลอง , Tenofovir 

300+Emtricitabine 200 tab (TENO-EM) จํานวน 100 ขวด

82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม PR8000063010303 20/1/2563 - -

646 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010294 20/1/2563 - -

647 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 10,336.00 10,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเค เมดิคอล จํากัด PR8000063010288 20/1/2563 - -

648 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR8000063010290 20/1/2563 - -

649 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010286 20/1/2563 - -

หนา้ 97



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

650 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด PR8000063010291 20/1/2563 - -

651 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010292 20/1/2563 - -

652 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 30,644.80 30,644.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010287 20/1/2563 - -

653 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010283 20/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

654 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010284 20/1/2563 - -

655 ขออนุมัติซื้อ/จาง ถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาล 40,624.50 40,624.50 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PO8000063010032 20/1/2563 - -

656 ซื้อ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จํานวน 765 แกลลอน 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด PR8000063010314 20/1/2563 - -

657 ซื้อ SPRING B, 5.5L (FB101) จํานวน 1,100 แกลลอน 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด PR8000063010301 20/1/2563 - -

658 ซื้อถังดับเพลิง และเติมน้ํายาเคมีดับเพลิง 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จํากัด PR8000063010293 20/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

659 ซื้อยา Acetylcysteine 300 mg/3 ml inj (Fluimucil) จํานวน 100 

กลอง

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010305 20/1/2563 - -

660 ซื้อยา AdeNOsine 6 mg/2 ml (Adenocor) จํานวน 5 กลอง 13,150.30 13,150.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010313 20/1/2563 - -

661 ซื้อยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125) (Cavumox) จํานวน 

900 กลอง

95,337.00 95,337.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063010304 20/1/2563 - -

662 ซื้อยา Chlorhexidine (SMW) 120 mg/100 ml 180 ml (B 

mouthwash) จํานวน 500 ขวด

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด PR8000063010310 20/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

663 ซื้อยา Dextromethorphan 15 mg (เภสัชกรรมทหาร) จํานวน 100 

กลอง

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศและพลังงานทหาร

PR8000063010306 20/1/2563 - -

664 ซื้อยา Dorzolamide 2%+TML 0.5% e.d 5 ml (Cosopt) จํานวน 

200 กลอง

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063010312 20/1/2563 - -

665 ซื้อยา Enoxaparin 6000 iu/0.6 ml (Clexane) จํานวน 100 กลอง 48,364.00 48,364.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010295 20/1/2563 - -

666 ซื้อยา Ginkgo biloba extract 120 mg tab (Tebonin forte) 

จํานวน 100 กลอง

50,504.00 50,504.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010309 20/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

667 ซื้อยา Mometasone 0.1% 5 gm cream (Elomet) จํานวน 300 

หลอด

23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010307 20/1/2563 - -

668 ซื้อยา Nortriptyline 10 mg tab (ORTRIP 10) จํานวน 10 กลอง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด PR8000063010308 20/1/2563 - -

669 ซื้อยา Roxithromycin 150 mg tab (Coroxin) จํานวน 50 กลอง , 

BroMhexine 8 mg tab (Cohexine) จํานวน 100 กลอง

18,550.00 18,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) PR8000063010311 20/1/2563 - -

670 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010296 20/1/2563 - -

671 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด PR8000063010361 21/1/2563 - -

672 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด PO8000063010036 23/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

673 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด PO8000063010037 23/1/2563 - -

674 ซื้อยา Aescin 20 mg tab (Reparil) จํานวน  200 กลอง 94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010328 21/1/2563 - -

675 ซื้อยา Alverine60+Simethicone300mg tab (Meteospasmyl) 

จํานวน 50 กลอง

11,021.00 11,021.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010329 21/1/2563 - -

676 ซื้อยา Azelaic acid 0.2g/g cream 30 g (Skinoren) จํานวน 30 

หลอด

11,941.20 11,941.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010336 21/1/2563 - -

677 ซื้อยา Benzydamine HCl 3 mg/ml spray (D Throat) จํานวน 100

 ขวด

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010343 21/1/2563 - -
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678 ซื้อยา Budesonide 64 mcg/P 120D (Rhinocort Aqua) จํานวน 

300 ชุด

43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010349 21/1/2563 - -

679 ซื้อยา Calcium carbonate 1500 mg tab (Caltab 1500) จํานวน 

200 กลอง

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด PR8000063010325 21/1/2563 - -

680 ซื้อยา Carbocysteine lysine 90 mg/ml syr 120 ml (Fluifort) 

จํานวน 100 ขวด , Levodropropizine 6 mg/1 ml syr 60 ml 

(Bronal) จํานวน 10 ขวด

18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด PR8000063010344 21/1/2563 - -

681 ซื้อยา Cetirizine 10 mg tab (Alerest) จํานวน 200 กลอง 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) PR8000063010326 21/1/2563 - -

682 ซื้อยา Finasteride 5 mg (Firide) จํานวน 500 กลอง 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063010331 21/1/2563 - -
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683 ซื้อยา Fsh CycloProgynova21 (EV2/21+NG0.5/10) จํานวน 100 

แผง

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010334 21/1/2563 - -

684 ซื้อยา Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin) จํานวน 600 กลอง 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063010348 21/1/2563 - -

685 ซื้อยา Lamivudine 150 mg tab (3TC, Lamivir) จํานวน 200 ขวด 37,476.00 37,476.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม PR8000063010321 21/1/2563 - -

686 ซื้อยา Mirtazapine 15 mg tab (Zymron) จํานวน 50 กลอง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส จํากัด PR8000063010351 21/1/2563 - -

687 ซื้อยา Mometasone 50 mcg nasal spray 140d (NasonexAQ) 

จํานวน 150 ขวด

84,583.50 84,583.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010353 21/1/2563 - -

หนา้ 105



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

688 ซื้อยา Mosapride 5 mg tab (Gasmotin) จํานวน 100 กลอง 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010345 21/1/2563 - -

689 ซื้อยา Octreotide 100 mcg/1 ml inj (Octride) จํานวน 300 amp 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส จํากัด PR8000063010341 21/1/2563 - -

690 ซื้อยา Peptamen 400 gm จํานวน 20 กระปอง 12,968.40 12,968.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010352 21/1/2563 - -

691 ซื้อยา Perindopril arginine 5 mg tab (Coversyl arginine) จํานวน

 200 กลอง

58,422.00 58,422.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010338 21/1/2563 - -
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692 ซื้อยา Pioglitazone 30 mg tab (Utmos) จํานวน 3000 กลอง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063010350 21/1/2563 - -

693 ซื้อยา Pramipexole 0.25 mg tab (Pramixol) จํานวน 60 กลอง           26,316.00 26,316.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด PR8000063010335 21/1/2563 - -

694 ซื้อยา Progesterone 200 mg tab (Utrogestan) จํานวน 30 กลอง 10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010333 21/1/2563 - -

695 ซื้อยา Risperidone 1 mg/ml syr 100 ml (Risperidal) จํานวน 30 

ขวด

28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010330 21/1/2563 - -

696 ซื้อยา Tiotropium bromide handi 18 mcg (Spiriva Combo) 

จํานวน 100 กลอง

49,969.00 49,969.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010346 21/1/2563 - -
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697 ซื้อยา Tranexamic 250 mg/5 ml inj (TranSAmin) จํานวน 10 

กลอง

12,198.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เฮลทแคร จํากัด PR8000063010339 21/1/2563 - -

698 ซื้อยา Ytp Plai Oil Cream (Plaivana) จํานวน 1500 หลอด 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด PR8000063010347 21/1/2563 - -

699 จางซอมเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกวิเจนในเลือด จํานวน 1 ตัว 

5408004010001

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท เมดิคอล ไบโอเทค จํากัด PR8000063010370 22/1/2563 - -

700 ซื้อ AV Fistula Needle Turn Wing 16G จํานวน 2,000 แพ็ค 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063010371 22/1/2563 - -

701 ซื้อ Adult cuff single tube 27-35 Cm. Cuff ขนาด 27-35 Cm ทอ

เดียว จํานวน 10 อัน

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด PR8000063010367 22/1/2563 - -

702 ซื้อ Elisio 130 HR จํานวน 72 ชิ้น 44,640.00 44,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063010365 22/1/2563 - -
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703 ซื้อ Elisio 170 HR จํานวน 72 ชิ้น 68,400.00 68,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063010368 22/1/2563 - -

704 ซื้อ Elisio 190 HR จํานวน 72 ชิ้น 75,600.00 75,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063010364 22/1/2563 - -

705 ซอมเครื่องมือในรถพยาบาล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท เมดิคอล ไบโอเทค จํากัด PR8000063010363 22/1/2563 - -

706 ซื้อกลองทีวีดิจิตอล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ธนาดล PR8000063010366 22/1/2563 - -

707 ซื้อวัสดุงานชาง 5 รายการ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR8000063010380 22/1/2563 - -

708 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  2 รายการ 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063010369 22/1/2563 - -

709 ซื้อแบตเตอรี่ 9.6V 2000mA for Terumo TE-135 จํานวน 1 อัน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด PR8000063010372 22/1/2563 - -

710 ซื้อ Elisio 210 HR จํานวน 72 ชิ้น 76,320.00 76,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063010362 22/1/2563 - -

711 คาจางตรวจรังสีวิทยา ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จํากัด PO8000063010039 27/1/2563 - -

712 ซื้อUnitest PC จํานวน 1 กลอง 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเลอรเทค จํากัด PR8000063010396 23/1/2563 - -

713 คาจางตรวจรังสีวิทยา ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จํากัด PO8000063010038 27/1/2563 - -
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714 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 57,400.00 57,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จํากัด PR8000063010412 27/1/2563 - -

715 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 20,480.00 20,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด PR8000063010411 27/1/2563 - -

716 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด PR8000063010410 27/1/2563 - -

717 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ 27,073.82 27,073.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010402 27/1/2563 - -

718 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 2 รายการ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010408 27/1/2563 - -

719 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยรายการ Mask N 95 

(20PCS/BOX) จํานวน 50 box

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด PR8000063010403 27/1/2563 - -

720 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010415 27/1/2563 - -

721 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 73,404.00 73,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010421 27/1/2563 - -

722 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จํากัด PR8000063010416 27/1/2563 - -

723 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010418 27/1/2563 - -

724 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 97,608.00 97,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010419 27/1/2563 - -

725 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010420 27/1/2563 - -

726 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 99,794.00 99,794.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010414 27/1/2563 - -

727 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด PR8000063010431 27/1/2563 - -

728 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063010425 27/1/2563 - -

729 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จํากัด PR8000063010426 27/1/2563 - -
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730 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปเทค จํากัด PR8000063010430 27/1/2563 - -

731 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063010429 27/1/2563 - -

732 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063010428 27/1/2563 - -

733 คาบริการทางทันตกรรม (งานฟนปลอม) ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด PO8000063010042 29/1/2563 - -

734 คาบริการสลายนิ่วดวย ESWL จํานวน 3 ราย 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย เซอรวิสเซส จํากัด PO8000063010041 29/1/2563 - -

735 ซื้อยา Diosmin 900 + Hes 100 mg (Daflon 1000) จํานวน 200 

กลอง

97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010423 27/1/2563 - -

736 ซื้อสายรัดเตียงฝกยืน 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PR8000063010407 27/1/2563 - -

737 ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย 58,336.40 58,336.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) PR8000063010405 27/1/2563 - -

738 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอรโน จํากัด PR8000063010409 27/1/2563 - -

739 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 48,021.60 48,021.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063010435 28/1/2563 - -

740 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5 ชนิด 47,043.62 47,043.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010438 28/1/2563 - -

741 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด PR8000063010458 28/1/2563 - -

742 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปเทค จํากัด PR8000063010459 28/1/2563 - -

743 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพพลายส จํากัด PR8000063010456 28/1/2563 - -

744 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพพลายส จํากัด PR8000063010462 28/1/2563 - -

745 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010457 28/1/2563 - -
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746 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 74,350.00 74,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด PR8000063010460 28/1/2563 - -

747 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 74,350.00 74,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด PR8000063010461 28/1/2563 - -

748 ซื้อกระดาษเช็ดมือแบบยาว 72,000.72 72,000.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR8000063010436 28/1/2563 - -

749 ซื้อยา Alogliptin 25 mg tab (Nesina) จํานวน 100 กลอง 95,872.00 95,872.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010447 28/1/2563 - -

750 ซื้อยา Co TerGuai (ยส3) (Terco-C) จํานวน 20 ขวด 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด PR8000063010439 28/1/2563 - -

751 ซื้อยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray120d (Avamys) จํานวน 

400 ขวด

91,592.00 91,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010451 28/1/2563 - -

752 ซื้อยา Fusidic acid/Hdcs cream 5 gm (Fucidin H) จํานวน 60 

หลอด

5,906.40 5,906.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010445 28/1/2563 - -

753 ซื้อยา Glycerine pure 450 ml จํานวน 1 ขวด , Olive oil 60 ml 

(น้ํามันมะกอก) จํานวน 10 โหล

4,265.53 4,265.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด PR8000063010452 28/1/2563 - -

754 ซื้อยา HYDROXYUrea 500 mg (Hydrea) จํานวน 20 ขวด 42,179.40 42,179.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010454 28/1/2563 - -

755 ซื้อยา Hyaluronate Na 25 mg/2.5 ml inj (Go-on) ฉร. จํานวน 30 

ไซริ้ง

77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010448 28/1/2563 - -
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756 ซื้อยา INSulin Rl 100u/ml-10 ml (Insugen-R) จํานวน 100 vial 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063010444 28/1/2563 - -

757 ซื้อยา Minoxidil 5% soln spray 60 ml (Nuhair) จํานวน 3 โหล , 

Cafergot (Ergo1+caf100) tab จํานวน 200 กลอง

13,750.00 13,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด PR8000063010446 28/1/2563 - -

758 ซื้อยา Moxifloxacin 0.5% e.d. 5 ml (Vigamox) จํานวน 100 ขวด ,

 Maxitrol ophth oint 3.5 gm จํานวน 100 หลอด

19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010443 28/1/2563 - -

759 ซื้อยา Solifenacin succinate 5 mg tab (Vesicare) จํานวน 90 

กลอง

94,470.30 94,470.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063010449 28/1/2563 - -

760 ซื้อยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 120 dose จํานวน 100 

กลอง

82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010450 28/1/2563 - -

761 ซื้อยา Tears1 Lac Oph 10 ml (HPMC0.15%Pre) จํานวน 600 ขวด 15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด PR8000063010441 28/1/2563 - -

762 ซื้อยา Valproate 200 mg/1 ml 60 ml syr (Depakine) จํานวน 

100 ขวด

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010453 28/1/2563 - -

763 ซื้อยา loversol 300 mgl/ml 50 ml (Optiray) จํานวน 15 กลอง 82,500.00 82,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด PR8000063010442 28/1/2563 - -

764 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 6 ชนิด 59,524.10 59,524.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010437 28/1/2563 - -

765 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 65,484.00 65,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010434 28/1/2563 - -

766 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด PR8000063010464 29/1/2563 - -
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767 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 23,326.00 23,326.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063010463 29/1/2563 - -

768 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063010465 29/1/2563 - -

769 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 34,700.00 34,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด PR8000063010468 29/1/2563 - -

770 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 83,823.80 83,823.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010466 29/1/2563 - -

771 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย 

ประจําเดือนกุมภาพันธพ.ศ. 2563

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร PO8000063010046 29/1/2563 - -

772 คาบริการตรวจวิเคราะหความผิดปกติขณะนอนหลับ Sleep Test แบบ

 PSG ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จํากัด PO8000063010045 29/1/2563 - -

773 ซื้อ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml จํานวน 3,120 ขวด 95,160.00 95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตารแล็บ จํากัด PR8000063010474 29/1/2563 - -

774 ซื้อครุภัณฑ 6 รายการ 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO8000063010049 29/1/2563 - -

775 ซื้อผาฝายลายสกอต 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณดี  ชะโรจนบวร PR8000063010476 29/1/2563 - -

776 ซื้อยา CAPD 2 (1.5%Low Cal) เหลือง 5000 ml จํานวน 92 ถุง 72,772.00 72,772.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063010485 29/1/2563 - -

777 ซื้อยา loversol 350 mgl/ml 50 ml (Optiray) จํานวน 15 กลอง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด PR8000063010487 29/1/2563 - -

778 ซื้อยา จํานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 47,700.00 47,700.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม PR8000063010483 29/1/2563 - -

779 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 21,587.25 21,587.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063010469 29/1/2563 - -
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

780 ซื้อคลอรีนน้ํา 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอเตอร ดอกเตอร จํากัด PR8000063010498 30/1/2563 - -

781 ขอเปลี่ยน Contrac door ประตูนอกชั้น 7 ของลิฟตอาคาร 60 

พรรษามหาราชินี 2

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จํากัด PR0500063120083 2/1/2563 - -

782 ขอเปลี่ยน Contrac door ประตูนอกชั้น 7 ของลิฟตอาคาร 60 

พรรษามหาราชินี 2

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จํากัด PR0500063120084 2/1/2563 - -

783 คาของทีระลึก 2 ชุด 1,878.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) PR0500063010018 6/1/2563 - -

784 ขอซื้อตนไมและดินปลูก 8,940.00 8,940.00 เฉพาะเจาะจง รานเพียงไพรพันธุไม PR0500063010023 7/1/2563 - -

785 ขอซื้อปากกานิจิปากตัด 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PR0500063010028 7/1/2563 - -

786 ขอซื้อกระดาษเขียนตอบ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PO0500063010001 21/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

787 ขอซื้อลอยางและกิ๊บจับทอ 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮารดแวรเอ็กซเพรส(ไทยแลนด) จํากัด PR0500063010027 7/1/2563 - -

788 ขอซื้อวัสดุกอสราง 715.00 715.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR0500063010026 7/1/2563 - -

789 ขอซื้อวัสดุสํานักงานเขาสตอก 25,345.00 25,345.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PO0500063010003 21/1/2563 - -

790 ขอซื้อวัสดุสํานักงาน 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PR0500063010030 8/1/2563 - -

791 ขอซื้อวัสดุสํานักงาน 13,332.01 13,332.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PO0500063010002 21/1/2563 - -

792 ขอจางซักผาปูโตะ 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง นางวันใหม  งามวงษวาน PR0500063010033 8/1/2563 - -

793 ขอซื้อหมึกพิมพ 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PO0500063010004 21/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

794 จางทําเลมเอกสารแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณหจุฑา รัตติกาลสุขะ PR0500063010039 9/1/2563 - -

795 ขอซื้อผงหมึกถายเอกสารรุน IR7095 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด PO0500063010006 21/1/2563 - -

796 ขอซื้อผงหมึกถายเอกสารรุน IR 7105 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป จํากัด PO0500063010005 21/1/2563 - -

797 ขอซื้อหมึกพิมพ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0500063010051 10/1/2563 - -

798 ขอซอมเครื่องคอมพิวเตอร 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0500063010049 10/1/2563 - -

799 คาเชารถบัสปรับอากาศ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีเวชสวรรค ธุรกิจ จํากัด PO0500063010008 30/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

800 จางปริ้นสีหนา-หลัง กระดาษอารทมัน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ PR0500063010094 29/1/2563 - -

801 ขอซอมเครื่องคอมพิวเตอร 3 เครื่อง 11,100.00 11,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0500063010009 30/1/2563 - -

802 ขอซื้อหมึกพิมพ(ภาษาไทย) 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0500063010091 29/1/2563 - -

803 ขอซื้อหมึกพิมพ(จิตวิทยา) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR0500063010090 29/1/2563 - -

804 จางจัดทําตรายาง 1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR2500063010006 2/1/2020 - -

805 จางซอมแซมกระเบื้องชํารุดบริเวณโถงชั้น 4 และหองพัก M403 

หอพักนิสิตแพทยชาย

16,905.00 16,905.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน PO2500063010001 2/1/2020 - -

806 ซื้อสายตรวจจับ Spo2 จํานวน 2 อัน 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) PO2500063010003 2/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

807 จัดซื้อการดอวยพร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบานดินสอ 26 PR2500063010007 3/1/2020 - -

808 ซอมแซมและบํารุงรักษารถบัส ประจําคณะแพทยศาสตร 39,826.47 39,826.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด PR2500063010011 6/1/2020 - -

809 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR2500063010008 6/1/2020 - -

810 ซื้อวัสดุ อุปกรณ งานบานงานครัว จํานวน 5 รายการ 5,070.00 5,070.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500063010009 6/1/2020 - -

811 จัดซื้อ Battery สําหรับเครื่องสํารองไฟ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง PR2500063120088 7/1/2020 - -

812 ซื้อวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน จํานวน 4 รายการ 2,854.00 2,854.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500063010002 8/1/2020 - -

813 ซื้อวัสดุอุปกรณ สํานักงาน จํานวน 3 รายการ 6,140.01 6,140.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2500063010019 9/1/2020 - -

814 ซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม เอ4 500 รีม 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PO2500063010005 9/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

815 คาวัสดุอุปกรณฉากและการแสดงกองเชียร สําหรับโครงการ ''เขารวม

โชวศักยภาพผูนําเชียรและกองเชียร ประจําปการศึกษา 2562''

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนรี่ จํากัด PR2500063010044 10/1/2020 - -

816 คาแตงหนา/ทําผมผูนําเชียร สําหรับโครงการ ''เขารวมโชวศักยภาพผูนํา

เชียรและกองเชียร ประจําปการศึกษา 2562''

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน Jeab_official PR2500063010042 10/1/2020 - -

817 ค าวัสดุอุปกรณฉากและการแสดงผูนําเชียร สําหรับโครงการ ''เขารวม

โชวศักยภาพผูนําเชียรและกองเชียร ประจําปการศึกษา 2562''

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนรี่ จํากัด PR2500063010040 10/1/2020 - -

818 คาชุดผูนําเชียร สําหรับโครงการ ''เขารวมโชวศักยภาพผูนําเชียรและ

กองเชียร ประจําปการศึกษา 2562''

10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน Jeab_official PR2500063010041 10/1/2020 - -

819 คาชุดผูแสดงกองเชียร สําหรับโครงการ ''เขารวมโชวศักยภาพผูนําเชียร

และกองเชียร ประจําปการศึกษา 2562''

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน Jeab_official PR2500063010047 10/1/2020 - -

820 ซื้อเทปพิมพอักษร TZE-641 18มม. สีดําพื้นเหลือง 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PO2500063010006 13/1/2020 - -

821 ซอมแซมและบํารุงรักษารถตูปรับอากาศ ทะเบียน นค-9181 ชลบุรี 13,534.99 13,534.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2500063010049 13/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

822 คาวัสดุอุปกรณในการจัดโครงการ สําหรับจัดโครงการ ''ดนตรีในสวน 

(Music in The Garden) ครั้งที่ 6''

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนรี่ จํากัด PR2500063010064 15/1/2020 - -

823 คาเสื้อกีฬา สําหรับจัดโครงการ ''กีฬาสานสัมพันธ คณะแพทยศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2562''

40,325.00 40,325.00 เฉพาะเจาะจง รานบูรพา SPORT PR2500063010061 15/1/2020 - -

824 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับรับ-สงเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร PR2500063010054 15/1/2020 - -

825 คาวัสดุอุปกรณสําหรับขบวนพาเหรด การแขงกีฬาและกีฬา

นันทนาการ/คาเชาอุปกรณกีฬา สําหรับจัดโครงการ ''กีฬาสานสัมพันธ 

คณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2562''

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศพัฒน ถึงพันธ PR2500063010057 15/1/2020 - -

826 คาของรางวัล สําหรับจัดโครงการ ''กีฬาสานสัมพันธ คณะแพทยศาสตร

 ประจําปการศึกษา 2562''

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) PR2500063010056 15/1/2020 - -

827 คาวัสดุอุปกรณตกแตงสถานที่ สําหรับจัดโครงการ ''ดนตรีในสวน 

(Music in The Garden) ครั้งที่ 6''

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย.(กรุงเทพ) จํากัด PR2500063010063 15/1/2020 - -

828 ซื้อวัสดุอุปกรณซอมทอปมน้ํารั่วภายในหอพักนิสิตแพทยชาย 1,345.00 1,345.00 เฉพาะเจาะจง รานท.ีเอ็น PR2500063010093 17/1/2020 - -

829 จัดซื้อชุดสังฑทาน 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณมหาวิทยาลัยบูรพา PR2500063010096 17/1/2020 - -

830 จางจัดทําเอกสารประกอบการประชุมเครือขาย 4 สถาบัน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR2500063010099 21/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

831 จางบริการงานบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย (แบบไมรวมอะไหล)

 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะแพทยศาสตร จํานวน 

2,058 รายการ

935,000.00 935,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด PO2500063010007 23/1/2020 - -

832 ซอมแซมและบํารุงรักษารถตูปรับอากาศ ทะเบียน นง-5599 ชบ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง อูปรีชา PR2500063010122 27/1/2020 - -

833 จางจัดทําบูรพาเวชสาร ปที่ 6 ฉบับที่ 2 41,516.00 41,516.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR2500063010127 27/1/2020 - -

834 จางจัดทําตรายาง 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR2500063010120 27/1/2020 - -

835 จัดซื้อเครื่องพิมพ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR2500063010123 27/1/2020 - -

836 จัดซื้อเกาอี/้โตะทํางาน 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR2500063010121 27/1/2020 - -

837 จัดซื้อเกาอี้ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR2500063010118 27/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

838 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ โครงการประเมินความรู ความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหลักสูตรแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 

2562

12,656.00 12,656.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2500063010119 27/1/2020 - -

839 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับจัดสอบ OSCE แพทยฝกหัด 19,990.00 19,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR2500063010124 27/1/2020 - -

840 จัดซื้อถานกระดุม 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง PR2500063010117 27/1/2020 - -

841 จัดซื้อคูมือแนวทางการกําหนดคาธรรมเนียมแพทย 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง แพทยสภา PR2500063010135 27/1/2020 - -

842 จัดซื้อหนังสือภาพประกอบสี สําหรับการเรียนการสอน 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร PR2500063010126 27/1/2020 - -

843 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศโครงการคายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 

ม. 1 - 3

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด PR9000063010078 8/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

844 ชออนุมัติคาใชจายโครงการคายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.1-3 30,090.00 30,090.00 เฉพาะเจาะจง รานจิตรจันทร                  รานขามหลามแมไข  

           บ. สยามแม็คโคร จก.          นางภาณ

ภัช  แสงพันตา       นายสมชาย  พยนตเลีย

PR9000063010086 9/1/2020 - -

845 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณและเอกสารการจัดกิจกรรมคายพักแรมผู

บําเพ็ญประโยชนชั้น ม. 2-3

460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา PR9000063010117 14/1/2020 - -

846 ขออนุมัติคาวัสดุอุปกรณโครงการคายผูบําเพ็ญประโยชนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1

1,944.00 1,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063010123 14/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

847 ขออนุมัติคาใชจายโครงการคายผูบําเพ็ญประโยชนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 10,576.00 10,576.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขเบ็ดเตล็ด           นางสาวชนิสรา   

ซอมทอง     สมาคมผูบําเพ็ญประโยชน      นาง

สมศรี  ทองมั่น

PR9000063010122 14/1/2020 - -

848 ขออนุมัติจางยายรั้วหลังสนามฟุตบอล 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR9000063010201 23/1/2020 - -

849 ขออนุมัติคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 8 รายการ 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR9000063010002 2/1/2020 - -

850 ขออมัติคาถายเอกสารเขาเลม 1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง ภาณภัช   แสงพันตา PR9000063010001 2/1/2020 - -

851 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับ 1 คัน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล PR9000063010089 9/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

852 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ จํานวน 1 คัน 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล PR9000063010112 13/1/2020 - -

853 ขออนุมัติคาซอมรถตูหมายเลขทะเบียน นค 6865 ชลบุรี 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดตอมเจริญยนต PR9000063010116 14/1/2020 - -

854 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องพิมพ 1 เครื่อง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000063010115 14/1/2020 - -

855 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ 6 รายการ 11,520.00 11,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000063010118 14/1/2020 - -

856 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกอสราง 5 รายการ 3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR9000063010119 14/1/2020 - -

857 ขออนุมัติจัดซื้อบอรแรกซ จํานวน3 ขวด 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063010120 14/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

858 ขออนุมัติคาวัสดุยาและเวชภัณฑ จํานวน 11 รายการ 4,552.85 4,552.85 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมนึกเภสัช PR9000063010128 15/1/2020 - -

859 ขออนุมัติคาน้ํามันเชื่อเพลิง 3 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน               หจก. ธิดามหานคร PR9000063010125 15/1/2020 - -

860 ขออนุมัติซื้อวัสดุในโครงการ English Camp for LIP 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063010097 3/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

861 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการสัปดาหหองสมุด 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง รานบานจิปาถะ            นางสมศรี  ทองมั่น      

 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

PR9000063010189 21/1/2020 - -

862 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณกิจกรรมเทศกาลชมดาว 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063010199 22/1/2020 - -

863 ขออนุมัติคาปาย กิจกรรมเทศกาลชมดาว 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063010198 22/1/2020 - -

864 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ PG-740 สีดํา จํานวน 2 กลอง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR9000063010224 27/1/2020 - -

หนา้ 128



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

865 ขออนุมัติจางทําตรายาง จํานวน 3 อัน 660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR9000063010223 27/1/2020 - -

866 ขออนุมัติซื้อหนากากอนามัย จํานวน 20 กลอง 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก สมนึกเภสัช PR9000063010236 30/1/2020 - -

867 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร วันที่ 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563 71,679.00 71,679.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงค   ศิลรัตน          นายเสวย  หอมฉุย   

          บ. พัทยาฟูดส ซัพพลาย จก. นายพรชัย  

เทพมงคล          นายนิพัทธ  แสงไผแกว         

บ. เซ็นทรัลฟูดตรีเทล จก.

PR9000063010024 3/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

868 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหารวาง วันที่ 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563 29,565.00 29,565.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ    หนันศิริ          นางสาวนารีรัตน    

ฤทธิ์รุตม   นายสุกัลยา   อิ่มจันทึก      นาง

สมปอง   ทองโท       นายวิโรฒน   ฐิรายุวัฒน    

    บมจ. ซีพี ออลล

PR9000063010025 3/1/2020 - -

869 ขออนุมัติคาปายไวนิล โครงการสานสัมพันธบุคลากรโรงเรียงสาธิต 

พิบูลบําเพ็ญ

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063010079 7/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

870 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร วันที่ 20 - 24 ม.ค. 2563 72,965.00 72,965.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงค   ศิลรัตน          นายเสวย  หอมฉุย   

          บ. พัทยาฟูดส ซัพพลาย จก. นายเทพ

ประสิทธิ์  แสงไผแกว นางวีระวรรณ  หวะสุวรรณ 

   บ. สยามแม็คโคร จก.

PR9000063010060 7/1/2020 - -

871 ขออนุมัติคาเชาเครื่องเสียง โครงการสานสัมพันธบุคลากรโรงเรียงสาธิต

 พิบูลบําเพ็ญ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร เย็นสุดใจ PR9000063010080 7/1/2020 - -

872 ขออนุมัติคาวัสดุ โครงการสานสัมพันธบุคลากรโรงเรียงสาธิต พิบูล

บําเพ็ญ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลัย  ปทุมแกว PR9000063010081 7/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

873 ขออนุมัติซื้ออาหารวางสําหรับประชุมคณาจารย วันที่ 8 ม.ค. 63 4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน  ฤทธิ์รุตม    นางสมปอง  ทองโท PR9000063010036 7/1/2020 - -

874 ขออนุมัติซื้ออาหารวางสําหรับการรับสมัครนักเรียนใหม ปการศึกษา 

2563 วันที่ 10 - 12 ม.ค. 63

9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน  ฤทธิ์รุตม   นส.กมลรัตน   

ตระกูลวงศงามนางสาวสุกัลยา  อิ่มจันทึก    นาง

สมปอง   ทองโท           รานวินวาฟเฟล เฮาส

PR9000063010037 7/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

875 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหารวาง วันที่ 20 - 24 ม.ค. 2563 22,590.00 22,590.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ    หนันศิริ          นางสาวนารีรัตน    

ฤทธิ์รุตม   นายสุกัลยา   อิ่มจันทึก      นาง

สมปอง   ทองโท       นายวิโรฒน   ฐิรายุวัฒน    

    บมจ. ซีพี ออลล              นายวีระชัย  เฉลิม

วงศ          บ. แมคไทย  จก.

PR9000063010061 7/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

876 ขออนุมัติจัดซุมอาหาร โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 

2563

97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เซ็นทรัล เรสตอรองส      จก. นางสุนทรี ทีปะ

ปาล      นายจัตุรัส  คนการ           นางสนฐณา 

 กสิณเวทย    นางหยกแกว   สยามมล   นางสาว

ภัทรา  ถนอมแนบ  นางโสภา  นามสุลี         

นางสาวโมโม  วีณ         นางสาวบุญตา  สุขเจริญ

PR9000063010082 8/1/2020 - -

877 งานปรับปรุงหองน้ํานักเรียน อาคารพิบูลบําเพ็ญ 4 71,000.00 71,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล พงษมณี PR9000063010088 9/1/2020 - -

878 ขออนุมัติจัดซื้อของรางวัลโครงการยอดนักอาน 2,640.00 2,640.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา   ประอางค PR9000063010095 10/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

879 ขออนุมัติจัดซื้อแปรงลบกระดานโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063010093 10/1/2020 - -

880 ขออนุมัติซื้อเทปกั้นเขต จํานวน 3 มวน 213.00 213.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) PR9000063010099 10/1/2020 - -

881 ขออนุมัติจัดทําปายไวนิล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063010096 10/1/2020 - -

882 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศโครงการคายผูบําเพ็ญประโยชนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2-3

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด PR9000063010121 14/1/2020 - -

883 คากลองพลาสติก โครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปการศึกษา 2563 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จก. PR9000063010124 15/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

884 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงานโครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน ป

การศึกษา 2563

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063010129 15/1/2020 - -

885 ขออนุมัติคาเอกสารโครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปการศึกษา 2563 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา PR9000063010127 15/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

886 ขออนุมัติจัดหาวัสดุโครงการวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน ประจําป

พุทธศักราช 2563

72,740.00 72,740.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภางคพักต  หรายเจริญ ราน Rock sport 

club    นางวันเพ็ญ  แซตั้น         รานกรพจน

สังฆภัณฑ       นายภูรินทร   เย็นสุดใจ     นาย

สิทธิเดช  วรรณมาศ    รานสหกรณมหาวิทยาลัย

บูรพา

PR9000063010140 16/1/2020 - -

887 ขออนุมัติคาปาย โครงการวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063010142 16/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

888 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหารวาง วันที่ 27 - 31 ม.ค. 2563 28,550.00 28,550.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ทองโท            นส. นารีรัตน   ฤทธิ

รุตม       บจม. ซีพี ออลบ               นาง

อังษณา  ปลื้มจันทร        บ. แมคไทย  จก.        

      บ แพน ลอวสัน      จก       รานวาเลนเซีย 

 อางศิลา       นส. สุกัลยา    อิ่มจันทึก    นางสม

ยศ    หนันศิริ          นายวิโรจน    ฐิรายุวัฒน

PR9000063010138 16/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

889 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 684.00 684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063010136 16/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

890 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร วันที่ 27 - 31 ม.ค. 2563 68,708.00 68,708.00 เฉพาะเจาะจง นางเสวย    หอมฉุย           บ.พัทยา ฟูด ซัพ

พลายเออร จก. นายธํารงค   ศิลรัตน        ราน

จานชามบางแสน          บ. สยามแม็คโคร จก.    

     นายเทพประสิทธิ์   แสงไผแกว รานบางแสน

แกส

PR9000063010137 16/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

891 ขออนุมัติคาใชจายโครงการทําบุญประจําปอาคารที่พักอาศัยบุคลากร 

20 หอง

14,200.00 14,200.00 เฉพาะเจาะจง รานกรพจนสังฆภัณฑ           รานอาหารปาเล็ก  

             นางวันเพ็ญ     แซตั้น

PR9000063010148 16/1/2020 - -

892 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณดําเนินงาน โครงการวันคลายวันสถาปนา

โรงเรียน

5,160.00 5,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063010144 16/1/2020 - -

893 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการสุขสันตวันยินดี สงพี่ ม.6 30,050.00 30,050.00 เฉพาะเจาะจง นส. วรรณวิสาข  บริสุทธิ์       นางสมพร    วงษ

นารี        นส. สุชาดา   พูลชา

PR9000063010163 17/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

894 ขออนุมัติจางทําปาย โครงการสุขสันตวันยินดี สงพี่ ม.6 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063010165 17/1/2020 - -

895 ขออนุมัติคาวัสดุอุปกรณ โครงการสุขสันตวันยินดี สงพี่ ม.6 5,950.00 5,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063010166 17/1/2020 - -

896 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมโครงการวันคลายวัน

สถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063010186 20/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

897 ขออนุมัติคาใชจายโครงการวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับ

ประถมศึกษา

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม แอล ศิลป              ราน OTOP จตุจักร

ชลบุรี      บ. สยามแม็คโคร  จก.

PR9000063010183 20/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

898 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหารวาง วันที่ 3 - 7 ก.พ. 2563 25,150.00 25,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  หนันศิริ            นส.นารีรัตน  ฤทธิ์

รุตม         บมจ. ซีพี ออล                นางชด

ชอย  นัยนาภากรณ     นายวิโรจน   จิรายุวัฒน   

    นายสุเมธ   สายสมุทร

PR9000063010196 22/1/2020 - -

899 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหารและอาหารวาง โครงการวั้นคลายวัน

สถาปนาโรงเรียน วันที่ 27 ม.ค. 2563

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงค   ศิลรัตน PR9000063010203 23/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

900 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร อาหารวาง และเครื่องสังเวย สําหรับ

โครงการเทศนมหาชาติ วันที่ 25 - 27 ม.ค. 2563

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บมจ. ซีพี ออลล               นายธํารงค  ศิลรัตน  

          หองอาหารดีพรอม             นายวิโรจน 

 จิรายุวัฒน

PR9000063010204 23/1/2020 - -

901 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน สําหรับผูเขารวมโครงการ

เทศนมหาชาติ วันที่ 25 ม.ค. 2563

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงค  ศิลรัตน PR9000063010205 23/1/2020 - -

902 ขออนุมัติจางทําปาย โครงการสาธิตจิตอาสา ปการศึกษา 2562 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063010221 27/1/2020 - -

903 ขออนุมัติจางทําปาย โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้น ม.6 ป

การศึกษา 2562

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063010217 27/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

904 ขออนุมัติคาใชจายโครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้น ม.6 ป

การศึกษา 2562

53,033.50 53,033.50 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีฟลอรีส               รานบังเอิญ           

          บ. ธงประชาธิปไตย จก         บ. ปกไหม

 จก

PR9000063010215 27/1/2020 - -

905 ขออนุมัติคาของรางวัลในการจัดกิจกรรม โครงการสาธิตจิตอาสา ป

การศึกษา 2562

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลัย  ปทุมแกว PR9000063010220 27/1/2020 - -

906 ขออนุมัติซื้อวัสดุในโครงการสาธิตจิตอาสา ปการศึกษา 2562 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063010222 27/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

907 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณในโครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้น 

ม.6 ปการศึกษา 2562

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063010218 27/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

908 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหารวาง วันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2563

26,165.00 26,165.00 เฉพาะเจาะจง นส. นารีรัตน   ฤทธิรุตม       นายพรชัย  เทพ

มงคล          นส.วรรณา   จันทรประทักษ   บมจ.

 ซีพี ออลล              นายสมยศ   หนันศิริ        

  นายวิโรจน       จิรายุวัฒน

PR9000063010239 30/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

909 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร วันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 56,405.00 56,405.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงค   ศิลรัตน           นางวีระวรรณ   

หวะสุวรรณ   นางเสวย   หอมฉุย           บ. 

พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จก บ. สยามแม็คโคร จก.

PR9000063010238 30/1/2020 - -

910 ขออนุมัติจัดซื้อฝากรองนั่งชักโครก จํานวน 5 ฝา 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000063010050 7/1/2020 - -

911 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องและเอ็นตัดหญา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง                        หจก. ธิดามหานคร PR9000063010051 7/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

912 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ Canon MP287 802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง หจก. แอดวานซีพี PR9000063010052 7/1/2020 - -

913 ขออนุมัติจัดซื้อยาฉีดยุงและแมลง น้ํายาฆาเชื้อโรค 9,148.50 9,148.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR9000063010047 7/1/2020 - -

914 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 7 รายการ 29,180.00 29,180.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ คลองแคลว PR9000063010049 7/1/2020 - -

915 ขออนุมัติจัดซื้อกระเบื้อง 12นิ้วx 12นิ้ว จํานวน 3 กลอง 802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000063010048 7/1/2020 - -

916 ขออนุมัติจัดจางคาถายเอกสารโครงการตรวจสุขภาพ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รานอิมเมจ เอ็กเพรส PR9000063010156 16/1/2020 - -

917 ขออนุมัติคาใชจายโครงการ New Foreign Staff Orientation 1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช  แสงพันตา        นางงสมศรี   ทอง

มั่น

PR9000063010147 16/1/2020 - -

918 ขออนุมัติคาใชจายโครงการพัฒนาความคิดเชื่อมโยงภาษาไทย 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช   แสงพันตา PR9000063010219 27/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

919 ขออนุมัติคาปายโครงการ Valentine's Day 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063010216 27/1/2020 - -

920 ขออนุมัติจัดซื้อคาวัสดุอุปกรณโครงการ Valentine's Day 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR9000063010214 27/1/2020 - -

921 ซื้อกระดาษถายเอกสารสี 845.00 845.00 เฉพาะเจาะจง บานจิปาถะ PR1300063010009 2/1/2020 - -

922 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงวีเพาเวอรแกสโซฮอล 95 จํานวน 14 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงษทรายทอง PR1300063010007 2/1/2020 - -

923 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศจํานวน 1 คัน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ PR1300063010013 2/1/2020 - -

924 ซื้อถุงมืออนามัย 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซฟดรัก เซ็นเตอร จก. PR1300063010010 2/1/2020 - -

925 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063010008 2/1/2020 - -

926 จางเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง กรองเครืองฯ รถเกงทะเบียน ขค 7043 ชบ. 3,357.00 3,357.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต PR1300063010027 13/1/2020 - -

927 ซื้อกระดาษถายเอกสาร เอ 4 70 แกรม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR1300063010033 17/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

928 ซื้อน้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาลางมือฯ 4,740.00 4,740.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมคโครจก. PR1300063010032 17/1/2020 - -

929 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร PR1300063010035 17/1/2020 - -

930 ซื้อสายโทรศัพทพรอมอุปกรณ 895.00 895.00 เฉพาะเจาะจง รานประโยชนการไฟฟา PR1300063010034 17/1/2020 - -

931 ซื้อกรรไกรตัดกิ่ง ตัวตอกอกน้ํา ตัวตอสายยาง 570.00 570.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส เซ็นเตอรจก. PR1300063010046 21/1/2020 - -

932 ซื้อหมึกเครืองพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063010049 21/1/2020 - -

933 ซื้อลูกบิดประตู 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR1300063010044 21/1/2020 - -

934 ซื้อฝารองนั่งสุขภัณฑ กอกอางลางหนา 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาส จก. PR1300063010045 21/1/2020 - -

935 ซื้อวัสดุกอสราง 3,495.00 3,495.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาส จก. PR1300063010043 21/1/2020 - -

936 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรศูนยรวมอะไหลฯ PR1300063010041 21/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

937 จางเหมาบริการรถยนต(รถบัสปรับอากาศ) 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ทรานสปอรต

 จํากัด

PR1300063010040 21/1/2020 - -

938 ซื้อเกาอี้สํานักงาน 2 ตัว 11,280.00 11,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด PR1300063010071 29/1/2020 - -

939 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ M 130 FN 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063010064 29/1/2020 - -

940 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063010065 29/1/2020 - -

941 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063010066 29/1/2020 - -

942 ซื้อสีทาถนน แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี เสาจราจร (พลาสติก) 3,440.00 3,440.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR1300063010059 29/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

943 ซื้อวัสดุกอสราง 192.00 192.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR1300063010061 29/1/2020 - -

944 ซื้อตูและโตะทํางาน 51,850.00 51,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด เดคคอร เซ็นเตอร จํากัด PR1300063010072 29/1/2020 - -

945 ซื้อกลองถายรูปโอลัมปส OM-D E-M5 Mark iii+kit 14-150mm 

f4.0-5.6ii (silver)

49,990.00 49,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.บิ๊กคาเมรา คอรปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) PR1300063010070 29/1/2020 - -

946 ซื้อNotebook Asus Vivobook S431 21,601.52 21,601.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063010073 29/1/2020 - -

947 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศจํานวน 1 คัน 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ PR1300063010060 29/1/2020 - -

948 จางปริ้นสีเลเซอรพรอมเคลือบแข็ง 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1300063010062 29/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

949 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเติมรถเดินเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร PR1600063010007 6/1/2020 - -

950 ขออนุมัติซื้อน้ํามันรถตูคณะฯ 10,000.00 6000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง                      

         บริษัท ปโตรเลียม (2016) จํากัด

PR1600063010008 6/1/2020 - -

951 ขออนุมัติซื้อหมึกปริ้นเตอร 10,601.56 10,601.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จํากัด PR1600063010023 8/1/2020 - -

952 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600063010011 8/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

953 ขออนุมัติจางเหมาบริการงานแกไขสวมอุดตัน 4,000.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญลักษณ เทพวัติ PR1600063010021 8/1/2020 - -

954 โครงการแสดงโชวศักยภาพและอัตลักษณของคณะโลจิสติกส ประจําป

การศึกษา 2562 วันที่ 15-17 มกราคม พ.ศ.2563

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บันดาลยิ้ม ฟารมาซี , บริษัทจํากัด บัณฑิตสเตชั่น

เนอรี่ และ รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1600063010030 10/1/2020 - -

955 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษาตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลรถตู

คณะฯ

9,881.99 9,881.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต ชลบุรี PR1600063010031 10/1/2020 - -

956 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 9 รายการ 27,809.30 27,809.30 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แสนรัตนพัฒนา (2541) PR1600063010043 13/1/2020 - -

957 ขออนุมัติซื้อวัสดุจํานวน 18 รายการ 10,555.27 10,555.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR1600063010041 13/1/2020 - -

958 ขออนุมัติซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 6,984.02 6,984.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR1600063010039 13/1/2020 - -

959 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑจํานวน 4 รายการ 53,333.52 53,333.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR1600063010040 13/1/2020 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

960 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR1600063010042 13/1/2020 - -

961 ขออนุมัติจางออกแบบโครงการปรับปรุงชั้น 2 อาคารคณะโลจิสติกส 

(ตึกเดิม)

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศทศยุทธ อาจสามารถ PR1600063010064 23/1/2020 - -

962 ขออนุมัติซื้อวัสดุจํานวน 1 รายการ 1,000.00 987.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) PR1600063010065 24/1/2020 - -

963 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600063010067 30/1/2020 - -

964 คาโทรศัพท สํานักงานคณะโลจิสติกส เดือน ธ.ค. 62 101.65 101.65 คัดเลือก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) PR1600063010070 31/1/2020 - -

965 ขอความเห็นชอบเสนอจางเปลี่ยนชุดบานประตู 19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอภินนท ยั่งยืน PR1400063010006 3/1/2020 - -

966 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 43,743.20 43,743.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด PR1400063010015 3/1/2020 - -

967 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 31,332.65 31,332.65 เฉพาะเจาะจง โกลเดนบุค PR1400063010008 3/1/2020 - -

968 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 12,255.30 12,255.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) จํากัด PR1400063010010 3/1/2020 - -

969 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 2,948.00 2,948.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.บี.ฟอร บุคส (ปทุมธาน)ี จํากัด PR1400063010009 3/1/2020 - -

970 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อสติกเกอรติดโฟมบอรด 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR1400063010013 3/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

971 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จก., บ. ออฟฟศคลับ (ไทย)

 จก., บ. สยามแม็คโคร จก. (มหาชน)

PR1400063010016 3/1/2020 - -

972 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 22,700.00 22,700.00 เฉพาะเจาะจง สยามไลบรารี่ PR1400063010012 3/1/2020 - -

973 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกุญแจคอยาว 340.00 340.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ PR1400063010011 3/1/2020 - -

974 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกระดาษการด 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง บ. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จก. PR1400063010014 3/1/2020 - -

975 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมางานปูกระเบื้องยางลามิเนต 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุจี แกวคํา PR1400063010001 3/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

976 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมางานติดตั้งเดินระบบไฟฟาและแสงสวาง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอภินนท ยั่งยืน PR1400063010002 3/1/2020 - -

977 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อถาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ PR1400063010024 8/1/2020 - -

978 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1400063010021 8/1/2020 - -

979 ขอความเห็นชอบเสนอจางลางทําความสะอาดรถตู 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง รักษคารแคร 2 PR1400063010023 8/1/2020 - -

980 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อฟวเจอรบอรด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ตันติเจริญโภคภัณฑ จก. PR1400063010026 9/1/2020 - -

981 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกรวยกระดาษและหมึกพิมพ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จ.ี วัสดุครุภัณฑ PR1400063010025 9/1/2020 - -

982 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกระดาษถายเอกสาร 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาใส PR1400063010029 10/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

983 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวรรณวิภา, บ. บุคไทม จก., บ. มีดีส คอน

เทนท จก., ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

PR1400063010034 13/1/2020 - -

984 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ไทยคลอลิตี้บุคส, แฮดทริกบุคส, หจก. ฟูลสตอป 

พับลิชชิ่ง

PR1400063010031 13/1/2020 - -

985 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. สํานักพิมพหองเรียน จก., นายวราภรณ จันทร

ฉาย

PR1400063010033 13/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

986 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง รานอดิศพงศบุค, สํานักพิมพแสงดาว จก. PR1400063010035 13/1/2020 - -

987 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. กูดคอนเทนส จก., บ. เอ บุค บาย เอจี กรุป จก. PR1400063010032 13/1/2020 - -

988 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจนเนอรัลบุคส เซอรวิส จก. PR1400063010030 13/1/2020 - -

989 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1400063010049 21/1/2020 - -

990 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 8,830.00 8,830.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จ.ี วัสดุครุภัณฑ PR1400063010047 21/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

991 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 62,023.50 62,023.50 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร PR1400063010050 21/1/2020 - -

992 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสารภาษาตางประเทศ 6,760.00 6,760.00 เฉพาะเจาะจง บ. แมกกาซีน อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) 

จก.

PR1400063010048 21/1/2020 - -

993 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063010051 21/1/2020 - -

994 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกระดาษชําระ 9,810.00 9,810.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย PR1400063010046 21/1/2020 - -

995 ขอความเห็นชอบเสนอทําตรายาง 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1400063010057 28/1/2020 - -

996 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 3,637.50 3,637.50 เฉพาะเจาะจง บ. สถาพรบุคส จก. PR1400063010060 28/1/2020 - -

หนา้ 162



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

997 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,692.00 9,692.00 เฉพาะเจาะจง บ. ยิปซี กรุป จก., บ. สํานักพิมพศรีปญญา, บ.

เอ็กซเปอร

PR1400063010061 28/1/2020 - -

998 ขอความเห็นชอบเสนอจางเปลี่ยนอะไหลลิฟต 10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จํากัด PR1400063010062 28/1/2020 - -

999 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 7,084.80 7,084.80 เฉพาะเจาะจง รานเอ็มบุคส PR1400063010058 28/1/2020 - -

1000 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุจัดกิจกรรม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. สยามแม็คโคร จก. (มหาชน), ณิรดา สุขสวัสดิ์ PR1400063010067 30/1/2020 - -

1001 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการคายสงเสริมมรดกภูมิปญญาไทย สืบ

สานประเพณีการเลนวาวดุยดุย จันทบุรี

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน จ.เจริญพาณิชย และนายอนุสรณ สุทธิพร PR2200063120038 2/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1002 ขออนุมัติจางทําปายประชาสัมพันธพรอมขาตั้ง เพื่อใชในการเผยแพร

ประชาสัมพันธผลงานวิจัยเรื่องโรงเรือนอัตโนมัติสําหรับการเลี้ยงเมลอน

ของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท PR2200063010003 3/1/2020 - -

1003 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ วันที่ 10-12 มกราคม 

2563 เพื่อรับ-สง เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ในการ

เดินทางไปราชการเพื่อหาแนวทางตัวอยางการเพาะเลี้ยงฟารมจิ้งหรีด 

ณ จังหวัดกาญจนบุรี

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2200063010004 3/1/2020 - -

1004 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ วันที่ 6 มกราคม 2563 

เพื่อรับ-สง คณาจารยของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรเขารวม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพองคการทางการศึกษา

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสดิ์ PR2200063010005 3/1/2020 - -

1005 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 โครงการ เพื่อนํามาเปนของที่ระลึก

วิทยากรโครงการสงเสริมการมีใบประกอบวิชาชีพของนิสิตคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญเที่ยงผลไมแปรรูป PR2200063010009 8/1/2020 - -

1006 ขออนุมัติซื้อวัสดุจํานวน 3 รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอน

ปฏิบัติการฟสิกส

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด PR2200063010032 15/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1007 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ เพื่อใชในโครงการวิทย-ศิลปรวมสืบ

สานวัฒนธรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563

13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาจันทบุร)ี, ราน

หนอนอวน, รานไอปริ้นท, รานโฆสิตวิทยา, ราน ว.

เกษตร จันทบุรี, รานบุญมา, รานผึ้งนอย, รานทา

ใหมวัสด,ุบริษัท ทวีเจริญ 2502 จํากัด,หางหุนสวน

จํากัด เมืองแสงอีเล็คทริค, รานดาวรุงคาผา

PR2200063010059 24/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1008 ขออนุมัติจางการแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค เพื่อแสดงในโครงการวิทย-

ศิลปรวมสืบสานวัฒนธรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน ชาติวงษ, นายเสด็จ โปรณะ,

นายพิชญา สีแดง, นางสาวสุธิษา จันทรสด

PR2200063010058 24/1/2020 - -

1009 ขออนุมัติเชาชุดเครื่องเสียงและเครื่องไฟ จํานวน 1 งาน เพื่อนํามาใชใน

โครงการวิทย-ศิลปรวมสืบสานวัฒนธรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฉิมกลีบ PR2200063010051 24/1/2020 - -

1010 ขออนุมัติซื้อสมุด จํานวน 100 เลม เพื่อมอบเปนของที่ระลึกสําหรับ

สถานประกอบการที่รับนิสิตรายวิชาสหกิจศึกษาเขาฝกงาน

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา PR2200063010079 30/1/2020 - -

1011 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดหองพักรับรองคณบดี สําหรับรับรอง

วิทยากรรายวิชา 83446559 Public Aquarium Management (วันที่

 26 ธันวาคม 2562)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี นอยหลา PR2100063120019 1/1/2020 - -

1012 ขออนุมัติจางดูแลทําความสะอาดหองพักรับรองคณบดี (หอง 306) 

สําหรับรับรองวิทยากรสอนรายวิชากฏหมายทางทะเล วันที่ 3 มกราคม

 2563

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี นอยหลา PR2100063010001 2/1/2020 - -

1013 ขออนุมัติจางซอมทอน้ําทิ้ง จํานวน 2 หอง เนื่องจากทอน้ําทิ้งจาก

หองปฏิบัติการ L404B และ L404D รั่วมีน้ําซึมไหลลงหองเรียนชั้น 3

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชขจร เปรมชนม PR2100063010002 2/1/2020 - -

หนา้ 166



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1014 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ วันที่ 9 มกราคม 2563 

เพื่อรับ-สงวิทยากร (ดร.สรวิศ เผาทองศุข) ในรายวิชา 83049159 

สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล จากบานพัก จ.สุมทรปราการ มาสอน ณ 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2100063010004 7/1/2020 - -

1015 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดหองพักคณบดี (หอง 306 ) วันที่ 9 

มกราคม 2563 เพื่อทําความสะอาดหองพักรับรองคณบดี สําหรับ

รับรองวิทยากรรายวิชา 83446559 Public Aquarium Management

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี นอยหลา PR2100063010005 8/1/2020 - -

1016 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ วันที่ 14 มกราคม 2563

 เพื่อรับ-สงวิทยากรายวิชา 83446559 การจัดการสถานแสดงพันธุสัตว

น้ําสาธารณะ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2100063010012 13/1/2020 - -

1017 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดหองพักคณบดี (หอง 306 ) วันที่ 16

 มกราคม 2563 เพื่อทําความสะอาดหองพักรับรองคณบดี สําหรับ

รับรองวิทยากรเสริมทักษะการเรียนดําน้ําของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี นอยหลา PR2100063010013 14/1/2020 - -

1018 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ วันที่ 21 มกราคม 2563

 เพื่อรับ-สง วิทยากรรายวิชา 83446559 การจัดการสถานแสดงพันธุ

สัตวน้ําสาธารณะ รับจากบานพัก จังหวัดชลบุรี มาสอน ณ 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2100063010019 20/1/2020 - -

1019 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศวันที่ 29 มกราคม 2563 

เพื่อรับ-สงอจารยเขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการประชุม

วิชาการวิทยาศาสตรทางทะเล ครั้งที่ 7 ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสดิ์ PR2100063010023 28/1/2020 - -

1020 ขออนุมัติจางตออายุเว็บไซต www.cib-buu.com เปนระยะเวลา 3 ป 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจาง

16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จํากัด PO0700063010002 7/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1021 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกพิมพ จํานวน 3 รายการ คือ CE400A (Black), 

CE4001A (Cyan) และ CE4002A (Yellow) รายละเอียดดังเอกสาร

ประกอบการจัดซื้อ

24,460.00 24,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PO0700063010003 7/1/2563 - -

1022 ขออนุมัติจัดซื้อปายประชาสัมพันธ 1 ชุด 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็น แอล ศิลป PO0700063010008 8/1/2563 - -

1023 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง 

แบบที่ 2

71,300.00 71,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร ไซเบอร เรโซลูชั่น จํากัด PO0700063010005 8/1/2563 - -

1024 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ กระดาษชําระ , ถุงขยะ ฯลฯ รวม 6 รายการ 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

5,275.00 5,275.00 เฉพาะเจาะจง รานสหกรณมหาวิทยาลัยบูรพา จํากัด PR0700063010033 8/1/2563 - -

1025 ขออนุมัติจัดซื้อ โชคอัพประตูอลูมิเนียม จํานวน 6 ชุด (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

7,575.60 7,575.60 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย PR0700063010034 8/1/2563 - -

1026 ขออนุมัติจัดซื้อ  inline regulator1/8'' จํานวน 1 ชุด (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน สเปค จํากัด PR0700063010035 8/1/2563 - -

1027 ขออนุมัติจัดจางปรับปรุงไฟทางเดินภายในอาคารปฏิบัติการ ภาควิชา

วิศวกรรมโยธา

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ คงจีบ PO0700063010007 8/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1028 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งฝาเพดานและปูกระเบื้อง ภาควิชาโยธา 49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ คงจีบ PO0700063010006 8/1/2563 - -

1029 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุผาหมึกสําหรับเครื่องอานบารโคดขนาด 

106MMx450M จํานวน 5 มวน,สติกเกอรบารโคดขนาด 3.2นิ้วX1.5นิ้ว

 จํานวน 10,000 ดวง, สติกเกอรบารโคด ขนาด 3.2cmX2.5cm 

จํานวน 10,000 ดวง คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการซื้อแนบ

9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด เซอรวิส

เซส จํากัด

PR0700063010043 9/1/2563 - -

1030 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องกรองน้ําของคณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง รานกรองน้ําชลบุรี PO0700063010016 14/1/2563 - -

1031 ขออนุมัติจัดจางเชาเหมารถตูปรับอากาศไป-ม.บูรพา-สนามบินสุวรรณ

ภูมิ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 และรับกลับ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2563 

จํานวน 1 คัน คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการจางแนบ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม PR0700063010060 14/1/2563 - -

1032 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมบํารุงรักษารถยนตเปลี่ยนไสกรองอากาศ,ยก

เกียรเช็คคลัช และงานอื่นๆ คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ

กําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

26,879.47 26,879.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PO0700063010009 15/1/2563 - -

1033 ขออนุมัติจัดซื้อ สายลมยูรีเทน  จํานวน 1 รายการ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PR0700063010074 16/1/2563 - -

1034 ขออนุมัติจัดซื้อ ชั้นวางเครื่องมือและโตะปฏิบัติการ 1 ชุด 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย ศรีวรา PO0700063010010 17/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1035 ขออนุมัติจัดซื้อ ฟอยด (วัสดุสําหรับใชในหองปฏิบัติการ) จํานวน 1 

รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

6,090.00 6,090.00 เฉพาะเจาะจง รานสหกรณมหาวิทยาลัยบูรพา จํากัด PR0700063010078 17/1/2563 - -

1036 ขออนุมัติเบิก คาซื้อเครื่อง Stabilizer คาซอมบํารุงครุภัณฑ โครงการ

วิจัยวจร.1/2562

12,013.00 12,013.00 เฉพาะเจาะจง ผูชวยศาสตราจารยไพลิน  เงาตระการวิวัฒน 

งานวิจัย

PR0700063010077 17/1/2563 - -

1037 ขออนุมัติจางซอมแซมรางจับยึดแทงความยาวมาตรฐานเกจบล็อค 

จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจาง

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม เทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย 

จํากัด

PR0700063010091 21/1/2563 - -

1038 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุหมึกเติมไวทบอรด OBOK แดง,ดํา,น้ําเงิน 

หัวปากกาไวทบอรด คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการซื้อแนบ

43,440.00 43,440.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PO0700063010012 21/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1039 ขออนุมัติจางพิมพแฟมใสเอกสาร จํานวน 2,000 ใบ และพิมพซอง

เอกสาร จํานวน 1,000 ซอง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจาง

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สํานักพิมพมนตรี จํากัด PO0700063010013 22/1/2563 - -

1040 ขอนุมัติจัดจางคาเชารถบัสปรับอากาศ จาก ม.บูรพา ถึง ม.เทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในระหวางวันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2563

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนขาว บริการ PO0700063010014 23/1/2563 - -

1041 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ําเคลือบ คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ

กําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคุมวิมานดิน PR0700063010094 23/1/2563 - -

1042 คาเชารถบัสปรับอากาศ เดินทางจากคณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยบูรพา ไปสง ณ บริษัท มิตซูบิชิอิเล็คทริค คอนซูมเมอร 

โปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรี

 (ไป-กลับ )ในวันพุธที่ 14 ก.พ. 2563

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนขาว บริการ PR0700063010097 24/1/2563 - -

1043 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษ A4  คณะวิศวกรรมศาสตร 39,200.00 39,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PO0700063010015 24/1/2563 - -

1044 คาเชารถบัสปรับอากาศ เดินทางจากคณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยบูรพา ไปสง ณ บริษัท มิตซูบิชิอิเล็คทริค คอนซูมเมอร 

โปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรี

 (ไป-กลับ ) ในวันพุธที่ 12 ก.พ. 2563

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนขาว บริการ PR0700063010099 27/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1045 คาจางทําเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ขนาดไมนอยกวา 1 เมตร 

รายละเอียดตามใบเสนอราคา

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย PR0700063010102 30/1/2563 - -

1046 ขออนุมัติจัดซื้อ คาของที่ระลึก (แกวเบญจรงคลายลูกขั้น) 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา PR0700063010111 30/1/2563 - -

1047 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมมอเตอรเครื่องกรองน้ํากุลฟอส 1HP 220V 1 

P,พันขดลวดใหม เปลี่ยนแบริ่ง No.6203 ถอดติดตั้งหนางาน คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0700063010109 30/1/2563 - -

1048 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ PU FOAM ไมลามไฟ ฟู 24 เทา คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี PR0700063010110 30/1/2563 - -

1049 คาจางเหมายานพาหนะรถตู (มหาวิทยาลัยบูรพา-โรงเรียนพนัสพิทยา

คาร-โรงเรียนราษฎรอํารุง-มหาวิทยาลัยบุรพา) วันที่ 4 ก.พ. 2563

รายละเอียดตามใบเสนอราคา

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี PR0700063010103 30/1/2563 - -

1050 ซาลาเปาและขนมจีบไก จํานวน 5 รายการ 9,501.60 9,501.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด /ราคาที่เสนอ 9,501.60 

บาท

PR7080063010002 6/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1051 วอลลไอศกรีมตักและวอลลไอศกรีมแทง จํานวน 35 รายการ 22,255.66 22,255.66 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /ราคาที่เสนอ 

22,255.66 บาท

PR7080063010001 6/1/2020 - -

1052 พาย,คุกกี้ จํานวน 100 หอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย / ราคาที่เสนอ 

1,500.00 บาท

PR7080063010004 7/1/2020 - -

1053 น้ําอัดลมและน้ําดื่มน้ําทิพย จํานวน 5 รายการ 8,531.37 8,531.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา

ที่เสนอ 8,531.37 บาท

PR7080063010003 7/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1054 สินคา จํานวน 4 รายการ 20,050.00 20,050.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคา 20,050.00 บาท PR7080063010005 7/1/2020 - -

1055 ซาลาเปา จํานวน 3 รายการ 4,545.00 4,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 4,545.00 บาท

PR7080063010007 8/1/2020 - -

1056 สินคาที่ระลึก จํานวน 5 รายการ 51,250.00 51,250.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ มงคลเคหา / ราคาที่เสนอ 

51,250.00 บาท

PR7080063010006 8/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1057 หนังสือ/แบบเรียนและสื่อโปสเตอร จํานวน 120 รายการ 59,532.00 59,532.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษราพิพัฒน จํากัด / ราคาที่เสนอ 

59,532.00 บาท

PR7080063010010 10/1/2020 - -

1058 วอลลไอศกรีมแทง จํานวน 22 รายการ 13,917.25 13,917.25 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 13,917.25 บาท

PR7080063010009 10/1/2020 - -

1059 สินคา จํานวน 21 รายการ 66,380.00 66,380.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอํานวยพาณิชย / ราคาที่เสนอ 66,380.00

 บาท

PR7080063010008 10/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1060 สินคา(เอ็ม150,สปอนเซอร,กาแฟเบอรดี้,เนสกาแฟ) จํานวน 4 รายการ 5,573.00 5,573.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร  สุขไตรทศ / ราคาที่เสนอ  

5,573.00 บาท

PR7080063010012 13/1/2020 - -

1061 ตุกตา จํานวน 1 รายการ 22,020.60 22,020.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จํากัด  / ราคาที่เสนอ 

22,020.60 บาท

PR7080063010011 13/1/2020 - -

1062 คุกกี้ จํานวน 100 หอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท  จตุรัตนชัยพร / ราคาที่เสนอ 

1,500.00 บาท

PR7080063010014 15/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1063 ไสกรอก จํานวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท) / 

ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

PR7080063010013 15/1/2020 - -

1064 ถวยไอติมและถุงเฟนไฟล จํานวน 2 รายการ 1,641.92 1,641.92 เฉพาะเจาะจง หจก. ทีทีเอ็นเค เซอรวิส แอนด ซัพพลาย / ราคา

ที่เสนอ 1,641.92 บาท

PR7080063010015 16/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1065 สินคา วัตถุดิบและอุปกรณประกอบการขาย จํานวน 37 รายการ 25,812.00 25,812.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  / ราคาที่

เสนอ 25,812.00 บาท

PR7080063010016 16/1/2020 - -

1066 วอลลไอศกรีมตักและวอลลไอศกรีมแทง จํานวน 24 รายการ 16,829.43 16,829.43 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  / ราคาที่

เสนอ 16,829.43 บาท

PR7080063010017 20/1/2020 - -

1067 ซาลาเปาและขนมจีบไก จํานวน 4 รายการ 7,190.40 7,190.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 7,190.40 

บาท

PR7080063010019 22/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1068 ไสกรอก จํานวน 3 รายการ 1,485.00 1,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท) / 

ราคาที่เสนอ 1,485.00 บาท

PR7080063010020 22/1/2020 - -

1069 อิชิตัน จํานวน 30 ลัง 5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน ยิ้มชื่น  / ราคาที่เสนอ 5,040.00 

บาท

PR7080063010018 22/1/2020 - -

1070 ซาลาเปา จํานวน 2 รายการ 4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 4,560.00 บาท

PR7080063010021 23/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1071 น้ําอัดลม น้ําดื่มน้ําทิพยและมินิเมดพัลพิสม จํานวน 3 รายการ 9,529.63 9,529.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา

ที่เสนอ 9,529.63 บาท

PR7080063010022 27/1/2020 - -

1072 ของขวัญ ของรางวัล จํานวน 2 รายการ ''นิทรรศการ Emporium & 

Emquartier Super Kids Save our Planet กรุงเทพฯ  ระหวาวันที่ 

5-13 มกราคม พ.ศ. 2563''

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล /ราคาที่เสนอ

 749.00 บาท

PR7000063010002 2/1/2020 - -

1073 คาจางซอมมอเตอร จํานวน 1 ลูก 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีซอมไทย / ราคาที่เสนอ 4,200.00 บาท PR7000063010003 2/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1074 คาจางพิมพวัสดุโฆษณา(โรลอัพ) จํานวน 1 รายการ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสน 1,700.00 

บาท

PR7000063010004 2/1/2020 - -

1075 จางเชาเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน  ในวันเสารที่ 4 มกราคม 

2563  (เก็บตัวอยางแมงกะพรุนสําหรับจัดนิทรรศการ)  ณ ปารักษแสม

 จังหวัดระยอง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธานินทร  ปนแกว / ราคาที่เสนอ 3,000.00 

บาท

PR7000063010007 2/1/2020 - -

1076 วัสดุการเกษตร (ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ  ''นิทรรศการ 

Emporium & Emquartier Super Kids Save our Planet กรุงเทพฯ

  ระหวาวันที่ 5-13 มกราคม พ.ศ. 2563''

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง รานโอเชี่ยน แอนด ซี อะแควเรี่ยม / ราคาที่เสนอ

 4,750.00 บาท

PR7000063010001 2/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1077 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ นิทรรศการที่ Emporium & 

Emquartier Super Kids Save our Planet กรุงเทพฯ  ระหวางวันที่ 

5-13 มกราคม พ.ศ. 2563

170.00 170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพนคร สีและเครื่องมือชาง จํากัด / 

ราคาที่เสนอ 3,338.40 บาท

PR7000063010006 2/1/2020 - -

1078 วัสดุการเกษตร และวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการรายการ ''

นิทรรศการ Emporium & Emquartier Super Kids Save our 

Planet กรุงเทพฯ  ระหวาวันที่ 5-13 มกราคม พ.ศ. 2563''

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชาม บางแสน, บริษัท ฮะเส็งฮวดเสตชั่น

เนอรี่ จํากัด, รานไพรเวช คาวัสด,ุ รานไถเส็ง  /  

ราคาที่เสนอ 2,644.00 บาท

PR7000063010017 3/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1079 จางเชาเหมาบริการรถยนตตู จํานวน 6 วัน ในวัน 6, 7, 9, 10, 11, และ

 12 มกราคม 2563  (สําหรับเดินทางไปจัดนิทรรศการที่  Emporium

 & Emquartier Super Kids Save our Planet กรุงเทพฯ ระหวาง

วันที่ 5-13 มกราคม พ.ศ. 2563

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัช  บุญพิมพ / ราคาที่เสนอ 18,000.00 

บาท

PR7000063010011 3/1/2020 - -

1080 จางเชาเหมาบริการรถยนต 6 ลอ จํานวน 2 วัน ในวัน 6 และ12 

มกราคม 2563  (สําหรับขนของไปจัดนิทรรศการที่  Emporium & 

Emquartier Super Kids Save our Planet กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 

5-13 มกราคม พ.ศ. 2563

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ มั่นหมาย / ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท PR7000063010012 3/1/2020 - -

1081 จางเชาเหมาบริการรถยนต 6 ลอ (ขนาดเล็ก)จํานวน 1 วัน ในวัน

อังคารที่ 7 มกราคม 2563  (สําหรับขนของไปจัดนิทรรศการที่  

Emporium & Emquartier Super Kids Save our Planet กรุงเทพฯ

 ระหวางวันที่ 5-13 มกราคม พ.ศ. 2563

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายเจริญ พลชรินทร / ราคาที่เสนอ 4,000.00 

บาท

PR7000063010016 3/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1082 วัสดุสํานักงาน(แฟมหวง 1 นิ้ว) จํานวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่

เสนอ 1,416.00 บาท

PR7000063010013 3/1/2020 - -

1083 คาจางตรวจเช็คระยะการใชงานเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องทุกๆ 5,000 

กิโลเมตร (รถยนตตู นค.5262-ชลบุร)ี  จํานวน 2 งาน

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 

สาขาหนองมนบางพระ / ราคาที่เสนอ 17,759.86

 บาท

PR7000063010010 3/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1084 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา-หมึกสาย)  จํานวน 1 รายการ จัด

แสดงนิทรรศการที่ Emporium & Emquartier Super Kids Save 

our Planet กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 5-13 มกราคม พ.ศ. 2563

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางจันทนา  ลิ้มงาม/ ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท PR7000063010015 3/1/2020 - -

1085 คาจางเชาเหมาบริการรถยนต(กระบะ) จํานวน 1 วัน ในวันพุธที่ 8 

มกราคม 2563  (สําหรับขนของไปจัดนิทรรศการที่  Emporium & 

Emquartier Super Kids Save our Planet กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 

5-13 มกราคม พ.ศ. 2563

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธานินทร  ปนแกว / ราคาที่เสนอ  3,000.00 

บาท

PR7000063010009 3/1/2020 - -

1086 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 2 รายการ 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน  ตาดํา / ราคาที่เสนอ 4,950.00

 บาท

PR7000063010014 3/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1087 วัสดุการเกษตร จํานวน 3รายการ  ''นิทรรศการ Emporium & 

Emquartier Super Kids Save our Planet กรุงเทพฯ  ระหวาวันที่ 

5-13 มกราคม พ.ศ. 2563''

4,945.00 4,945.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ ,รานบางพระสติก / ราคาที่

เสนอ 4,745.00 บาท

PR7000063010008 3/1/2020 - -

1088 จางซอมแซมทอน้ําดี หองน้ําสําหรับบริการผูเขาชมดานนอกอาคาร 

จํานวน 2 หอง

8,239.00 8,239.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท  / ราคาที่

เสนอ 8,239.00 บาท

PR7000063010019 3/1/2020 - -

1089 วัสดุการเกษตร และวัสดุซอมบํารุง จํานวน 11 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ / ราคาที่เสนอ 1,892.00 บาท PR7000063010024 6/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1090 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน บรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 960.00 บาท PR7000063010028 6/1/2020 - -

1091 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง จํานวน 12 เที่ยว 10/63 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน  / ราคาที่เสนอ 

39,600.00 บาท

PR7000063010025 6/1/2020 - -

1092 คาจางเชาเหมาบริการรถยนตตู จํานวน 1 วัน(ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ม.ค. 

2563) ''   (ไป-กลับ) ดิเอ็มควอเทียร,สําเพ็ง, รัชดาภิเษก

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก สุระประเสริฐ / ราคาที่เสนอ 2,900.00

 บาท

PR7000063010032 7/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1093 วัสดุไฟฟา วัสดุทอประปา และวัสดุซอมบํารุง จํานวน 12 รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาชลบุร)ี/ 

ราคาที่เสนอ 4,090.00 บาท

PR7000063010041 8/1/2020 - -

1094 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 11 รายการ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล  เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ 1,670.00 

บาท

PR7000063010037 8/1/2020 - -

1095 วัสดุคอมพิวเตอร(หมึกเครื่องพิมพ) จํานวน 3 รายการ  ''วันเด็ก 2563'' 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด  / ราคาที่เสนอ 

4,800.00 บาท

PR7000063010039 8/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1096 วัสดุไฟฟา(ปลั๊กไฟ) จํานวน 1 รายการนิทรรศการที่ Emporium & 

Emquartier กรุงเทพฯ  ระหวางวันที่ 5-13 มกราคม 2563

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รานเทิดเทิง เครื่องครัว / ราคาที่เสนอ 645.00 

บาท

PR7000063010052 9/1/2020 - -

1097 วัสดุสํานักงาน(กระดาษถายเอกสาร) จํานวน 1 รายการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 540.00 บาท

PR7000063010053 9/1/2020 - -

1098 วัสดุโฆษณาและเผยแพร (ขาแขวนโทรทัศนแอลอีดี 50 นิ้ว) จํานวน 4 

อัน รุน SM3060W

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒนทีวีเซลส จํากัด  / ราคาที่เสนอ 

4,400.00 บาท

PR7000063010050 9/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1099 วัสดุการเกษตร วัสดุงานครัว และวัสดุซอมบํารุง จํานวน 17 รายการ 6,474.00 6,474.00 เฉพาะเจาะจง วัสดุการเกษตร และวัสดุซอมบํารุง  / ราคาที่เสนอ

 6,474.00 บาท

PR7000063010060 10/1/2020 - -

1100 หมึกพิมพ HP Color LaserJet Pro200 M251nw จํานวน 4 รายการ 12,950.00 12,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด  / ราคาที่เสนอ 

12,950.00 บาท

PR7000063010057 10/1/2020 - -

1101 คาจางซักชุดมาสคอต จํานวน 2 ชุด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนวอช / ราคาที่เสนอ 750.00 บาท PR7000063010063 10/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1102 ไฟฉาย จํานวน 2 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาชลบุร)ี/ 

ราคาที่เสนอ 804.00 บาท

PR7000063010055 10/1/2020 - -

1103 วัสดุไฟฟา จํานวน 2 รายการ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 3,460.00 

บาท

PR7000063010058 10/1/2020 - -

1104 วัสดุการเกษตร (อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ 36,150.00 36,150.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท หงษออน  / ราคาที่เสนอ 

36,150.00 บาท

PR7000063010061 10/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1105 วัสดุการเกษตร(ไขไรน้ําเค็ม) จํานวน 1 รายการ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร  / ราคาที่เสนอ 

13,500.00 บาท

PR7000063010062 10/1/2020 - -

1106 วัสดุการเกษตร และวัสดุกอสราง จํานวน 15 รายการ 7,734.00 7,734.00 เฉพาะเจาะจง รานฟอรเฮาส คาวัสด/ุ ราคาที่เสนอ 7,334.00 

บาท

PR7000063010059 10/1/2020 - -

1107 โทรทัศน แอล อี ดี Smart Tv ขนาด 50 นิ้ว ยี่หอ ซัมซุง จํานวน 6 

เครื่อง (พิพิธภัณฑ 1 , AQU  5 เครื่อง)

77,940.00 77,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒนทีวีเซลส จํากัด  / ราคาที่เสนอ 

77,490.00 บาท

PR7000063010065 13/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1108 วัสดการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 1,080.00 บาท PR7000063010078 14/1/2020 - -

1109 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) จํานวน 12 เที่ยว  11/63 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน  / ราคาที่เสนอ 

39,600.00 บาท

PR7000063010079 14/1/2020 - -

1110 วัสดุไฟฟา จํานน 3 รายการ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณอิเลคทริค / ราคาที่เสนอ 2,500.00 

บาท

PR7000063010081 15/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1111 วัสดุวิทยาศาสตร และการแพทย จํานวน 3 รายการ 1,410.00 1,410.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองชลฟารมาซี / ราคาที่เสนอ 1,410.00 

บาท

PR7000063010083 15/1/2020 - -

1112 คาจางปมลูกกุญแจ จํานวน 1 รายการ 50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง รานกมลการกุญแจ / ราคาที่เสนอ 35.00 บาท PR7000063010086 16/1/2020 - -

1113 วัสดุการเกษตร และวัสดุซอมบํารุง จํานวน 2 รายการ 1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.สงเสริมการเกษตร ชะอํา ,รานคา บุญลือ-

มาลัย / ราคาที่เสนอ 1,120.00 บาท

PR7000063010097 20/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1114 น้ําเค็มชองแสมสาร (พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว 12/63 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน  / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000063010096 20/1/2020 - -

1115 วัสดุวิทยาศาสตร และการแพย(ยาฆาเชื้อ) จํานวน 1 รายการ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีเภสัช จํากัด/ ราคาที่เสนอ 700.00 

บาท

PR7000063010101 21/1/2020 - -

1116 ถังอากาศดําน้ํา ขนาด 40 cf. จํานวน 3 ถัง, ขนาด 80cf. จํานวน 1 ถัง

 , วาลวคอถังอากาศ 4 ชุด, เสื้อชูชีพ (BCD) size SM จํานวน 2 ชุด

60,880.00 60,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน สตอปไดว เซ็นเตอร จํากัด  / ราคาที่

เสนอ 50,940.03 บาท

PR7000063010111 23/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1117 คาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ประจําศูนยเรียนรูโลกใต

ทะเล บางแสน งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 (เงินรับฝากเงิน

รายได-คชจ.โลกใตทะเล)

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด 

จํากัด  / ราคาที่เสนอ 34,200.00 บาท

PO7000063010001 23/1/2020 - -

1118 จางซอมคอมเพรสเซอร เครื่องชิลเลอร จํานวน 1 งาน (พันขดลวดเส

ตอรใหม,กลึงเปลี่ยนบูชใหม,ปรับชารปกานสูบ-เจียรขอเหวี่ยง, เปลี่ยน

สลักกานสูบ,น้ํามันคอมเพรสเซอร, เปลี่ยนประเก็น,ติดตั้ง

คอมเพรสเซอร/ตอระบบไฟฟาและทดสอบการทํางาน) (เงินรับฝากเงิน

รายได-คชจ.โลกใตทะเล)

98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปดริ้วเครื่องเย็นเชียงใหม (1994) จํากัด /

 ราคาที่เสนอ 98,440.00 บาท

PR7000063010109 23/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1119 วัสดุไฟฟา และวิทย(ุกลองไฟปายทางออก) จํานวน 1 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 8,000.00 

บาท

PR7000063010113 24/1/2020 - -

1120 วัสดุไฟฟา จํานวน 3 รายการ(มอเตอรพัดลมคอนเดนเซอร, หลอดLED) 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 4,580.00 

บาท

PR7000063010112 24/1/2020 - -

1121 ของที่ระลึก จํานวน 5 รายการ (เปดใจรักการเรียนรู 2563) 12,370.00 12,370.00 เฉพาะเจาะจง  นายอําพล  เทียนเงิน/ ราคาที่เสนอ 1,660.00 

บาท

PR7000063010114 24/1/2020 - -

1122 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 3 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง / ราคาที่เสนอ 1,640.00 บาท PR7000063010115 24/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1123 คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน 

งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใต

ทะเล)

14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความ ปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอรเทค 

จํากัด  / ราคาที่เสนอ 14,160.00 บาท

PO7000063010002 27/1/2020 - -

1124 วัสดุตกแตงสถานที(่เปดใจรักการเรียนรู ประจําป 2563) จํานวน 4 

รายการ

1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอํานวยพาณิชย  / ราคาที่เสนอ 1,020.00

 บาท

PR7000063010119 27/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1125 ผลิตภัณฑทําความสะอาด และผลิตภัณฑกําจัดกลิ่น จํานวน 6รายการ 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน), บริษัท ซี

อารซี ไทวัสดุ จํากัด (มหาชน), นายธเนศ บุญดี , 

รานเทวนตี้ชอป / ราคาที่เสนอ 2,086.00 บาท

PR7000063010121 27/1/2020 - -

1126 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (print,copy,scan) ยี่หอ Canon Pixma 

G3000,เครื่องเคลือบบัตรขนาด a4 First A4-230C, แผนเคลือบบัตร

ขนาด a4 100 แผน (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด  / ราคาที่เสนอ 

10,300.00 บาท

PR7000063010117 27/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1127 วัสดุสํานักงาน(สติ๊กเกอร) จํานวน 1รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่

เสนอ 290.00 บาท

PR7000063010127 28/1/2020 - -

1128 คาจางเปลี่ยนไดชารจ จํานวน 1 งาน(รถยนตกระบะVigo หมายเลข

ทะเบียน กม280-ชลบุร)ี 5203002010005

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวิเชียร ไดนาโม / ราคาที่เสนอ 2,800.00 บาท PR7000063010132 29/1/2020 - -

1129 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 2 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายนภดล หอมกลิ่น / ราคาที่เสนอ 2,600.00 

บาท

PR7000063010131 29/1/2020 - -

1130 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง

รานเกษากร

PR2600063010001 2/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1131 ขอความเห็ชอบในการจัดจางซักผาปูที่นอน 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด PR2600063010003 2/1/2563 - -

1132 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดืม 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา PR2600063010004 2/1/2563 - -

1133 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ํามันรถ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง PR2600063010002 2/1/2563 - -

1134 ขอความเห็นชอบในการจัดจางเหมายายเครื่องสแกนนิ้ว 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR2600063010007 3/1/2563 - -

1135 ขอความเห็นชอบในการจัดจางเหมาบริการรถยนตและเรือขามฟากใน

โครงการ

20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง บรรรยงค  เทพวงศ PR2600063010011 3/1/2563 - -

1136 ขอความเห็นชอบในการจัดจางยายของและจัดหาวัสดุในการซอม 1,840.00 1,840.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063010008 3/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1137 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑ 31,672.00 31,672.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR2600063010009 3/1/2563 - -

1138 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ําดื่มใชในโครงการ 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา PR2600063010013 3/1/2563 - -

1139 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเครื่องพิมพ 37,086.20 37,086.20 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี บิสซิเนส อิงค PR2600063010006 3/1/2563 - -

1140 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุสําหรับทํากิจกรรมในชั นเรียน GBLC 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน)

PR2600063010014 3/1/2563 - -

1141 ขอความเห็นชอบในการจัดหาปายไวนิลใชในโครงการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR2600063010010 3/1/2563 - -

1142 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่มในโครงการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา PR2600063010012 3/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1143 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใชในสํานักงาน 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2600063010040 13/1/2563 - -

1144 ขอความเห็นชอบในการจัดจางผูปฏิบัติงานบริหาร (หอพัก) 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพรัตน ครุฑปราการ PR2600063010044 14/1/2563 - -

1145 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมกระเบื้องปูด 49,514.00 49,514.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063010043 14/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1146 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณใชในโครงการ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) PR2600063010046 15/1/2563 - -

1147 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑในหอพัก 78,490.00      78,490.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063010047 15/1/2563 - -

1148 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใชในสํานักงาน 9,000.00        2,718.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2600063010053 20/1/2563 - -

1149 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเจลลางมือ 1,000.00           900.00 เฉพาะเจาะจง รานลิขิตเภสัช PR2600063010067 28/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1150 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 21 รายการ 8,001.00 8,001.00 เฉพาะเจาะจง รานสหกรณมหาวิทยาลัยบูรพา  กฤษณ อีเลคทริค

  บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่จํากัด

PR0600063010004 2/1/2020 - -

1151 ขอซื้อวัสดุ 4 รายการ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง รานสหกรณมหาวิทยาลัยบูรพา  นายวันเฉลิม 

สรอยโสม

PR0600063010014 3/1/2020 - -

1152 ขอนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 7,004.65 7,004.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด PR0600063010022 6/1/2020 - -

1153 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถตู 2,390.00 2,390.00 เฉพาะเจาะจง อู ชางโจ PR0600063010026 6/1/2020 - -

1154 ขอซื้อหมึกเติมปากกาเขียนไวทบอรด 8,448.00 8,448.00 เฉพาะเจาะจง รานสหกรณมหาวิทยาลัยบูรพา PR0600063010021 6/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1155 วัสดุวิทยาศาสตร 13,107.50 13,107.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด PR0600063010027 6/1/2020 - -

1156 คาซอมแซม 46,200.00 46,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เสียงสังข PO0600063010002 6/1/2020 - -

1157 ขออนุมัติซื้อ 1,994.48 1,994.48 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน PR0600063010038 7/1/2020 - -

1158 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 9 รายการ 1,996.00 1,996.00 เฉพาะเจาะจง รานสหกรณมหาวิทยาลัยบูรพา PR0600063010033 7/1/2020 - -

1159 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 4 รายการ 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PR0600063010034 7/1/2020 - -

1160 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 10 รายการ 2,170.00 2,170.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานสวน, บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี,่ รานเฮ็งซุย

เส็ง

PR0600063010031 7/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1161 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ 1,337.50 1,337.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซนเอ็นซ อินทิเกรชั่น จํากัด PR0600063010036 7/1/2020 - -

1162 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด PR0600063010037 7/1/2020 - -

1163 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ               800.00           800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063010043 7/1/2020 - -

1164 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 1,010.80 1,010.80 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน PR0600063010041 7/1/2020 - -

1165 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 67,153.20 67,153.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด PR0600063010035 7/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1166 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ               567.00           567.00 เฉพาะเจาะจง รานสหกรณมหาวิทยาลัยบูรพา จํากัดและบริษัท 

บัณฑิต สเตชั่นเนอรรี่ จํากัด

PR0600063010040 7/1/2020 - -

1167 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด PR0600063010052 8/1/2020 - -

1168 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 5,232.30 5,232.30 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก PR0600063010053 8/1/2020 - -

1169 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 2,284.45 2,284.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR0600063010054 8/1/2020 - -

1170 ขออนุมัติจางซักผาเช็ดมือ (สําหรับการเรียนปฏิบัติการ) 3,224.00 3,224.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษไพโรจน PR0600063010045 8/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1171 ขออนุมัติคาจางเหมาบริการอื่น               500.00           500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR0600063010047 8/1/2020 - -

1172 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 4 รายการ               615.00           615.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน, รานเจียบฮวด, รานสุด

ประหยัด 20 บาท

PR0600063010044 8/1/2020 - -

1173 ขออนุมัติจัดทํา Roll up พรอมงานพิมพขนาด 60*160 CM 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม PR0600063010077 9/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1174 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 44 รายการ 9,361.50 9,361.50 เฉพาะเจาะจง รานสหกรณมหาวิทยาลัยบูรพา, คุณประนอม สุข

ศรี, รานธีรเดช, คุณธนนัฏฐ จันทราพุทธิวงษ, คุณ

ศุภชัย หิมพานิชย, บ.บัณฑิตเสชั่นเนอรี่ จํากัด, 

รานน้ําดื่มบานและสวน, รานพนาวัน, รานกฤษณ 

อีเลคทริค, คุณชานนท พรหมมิ

PR0600063010075 9/1/2020 - -

1175 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 7 รายการ 10,796.30 10,796.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR0600063010079 9/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1176 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 7 รายการ 20,651.00 20,651.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด PR0600063010078 9/1/2020 - -

1177 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด PR0600063010070 9/1/2020 - -

1178 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 19 รายการ 4,652.00 4,652.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตสเตชั่นเนอรี,่รานสหกรณมหาวิทยาลัย

บูรพา จํากัด

PR0600063010080 9/1/2020 - -

1179 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 3,834.88 3,834.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอกโซ เคมิคอลส แอนด เซอรวิสเซส จํากัด PR0600063010065 9/1/2020 - -

1180 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 26 รายการ 85,198.75 85,198.75 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซายนติฟค เคมีคอล ซัพพลาย PR0600063010074 9/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1181 ขออนุมัติซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600063010004 9/1/2020 - -

1182 ซอมแซมเครื่องปนเหวี่ยง ครุภัณฑเลขที่ 570806313000002 8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR0600063010073 9/1/2020 - -

1183 วัสดุอื่นๆ 1,262.60 1,262.60 เฉพาะเจาะจง บจก.ชลบุรี เอ็นจิเนียร เซอรวิส PR0600063010087 10/1/2020 - -

1184 คาซอมแซม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ดําแอร PR0600063010089 10/1/2020 - -

1185 ขอนุมัติซื้อวัสดุทําความสะอาด 7 รายการ 1,965.00 1,965.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรกิต ชินบุตร        วรณัน ชูจิตร PR0600063010091 13/1/2020 - -

1186 ขออนุมัติจางซอม-เครื่องปรับอากาศ 9,737.00 9,737.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063010093 13/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1187 วัสดุอื่นๆ 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR0600063010092 13/1/2020 - -

1188 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม               140.00           140.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน PR0600063010101 14/1/2020 - -

1189 ขออนุมัติเชารถตูจาก ม.บูรพา จ.ชลบุรี ไป-กลับสนามบินสุวรรณภูมิ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ PR0600063010106 14/1/2020 - -

1190 คาจางรถตู 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ PR0600063010097 14/1/2020 - -

1191 ขออนุมัติเชารถตูจาก ม.บูรพา จ.ชลบุรี ไป-กลับสถาบันวิทยสิริเมธี 

(VISTEC) จ.ระยอง

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ PR0600063010102 14/1/2020 - -

1192 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง องคการสุรา กรมสรรพสามิต PR0600063010107 15/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1193 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด PR0600063010109 15/1/2020 - -

1194 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063010110 15/1/2020 - -

1195 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 4 รายการ 9,410.65 9,410.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR0600063010118 16/1/2020 - -

1196 คาซอมแซม 1,885.00 1,885.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063010124 17/1/2020 - -

1197 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องสแกนเนอร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0600063010006 17/1/2020 - -

1198 วัสดุอื่นๆ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600063010128 17/1/2020 - -

1199 คาซอมแอร 99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรโค จํากัด PO0600063010007 17/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1200 ซอมแอร 30,122.00 30,122.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600063010012 21/1/2020 - -

1201 ซอมเครื่องเซิฟเวอร 69,978.00 69,978.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสชั่นนัล โปรดักส จํากัด PO0600063010008 17/1/2020 - -

1202 ชุดของขวัญ 5,175.00 5,175.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐรักสามัคคีชลบุร(ีวิสาหกิจเพื่อสังคม) PR0600063010127 17/1/2020 - -

1203 วัสดุ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600063010129 17/1/2020 - -

1204 วัสดุ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063010130 17/1/2020 - -

1205 ขออนุมัติซื้อกระดาษ A4 80g 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ PR0600063010126 17/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1206 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 6 รายการ               770.00           770.00 เฉพาะเจาะจง รานสยามการเกษตร,

รานทายตลาดการเกษตร, 

รานไอที พลัส คอมพิวเตอร

PR0600063010135 20/1/2020 - -

1207 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 2 รายการ 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง รานลายไผ, รานเบสทซีรอก PR0600063010132 20/1/2020 - -

1208 ขออนุมัติซื้อตลับหมึกเลเซอร 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรครบวงจร จํากัด PR0600063010140 20/1/2020 - -

1209 ขออนุมัติจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร               400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063010139 20/1/2020 - -

1210 วัสดุอื่นๆ 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR0600063010141 20/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1211 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี 5 รายการ 5,574.70 5,574.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR0600063010134 20/1/2020 - -

1212 วัสดุอื่นๆ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด PR0600063010143 21/1/2020 - -

1213 ขออนุมัติจางดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศชิลเลอร 68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรโค จํากัด PO0600063010009 21/1/2020 - -

1214 ขออนุมัติจางซอม-เครื่องเตาเผา 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จํากัด PO0600063010011 21/1/2020 - -

1215 คาซอมแซมลิฟท 76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด ฟูจิ จํากัด PO0600063010010 21/1/2020 - -

1216 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 21 รายการ 52,684.66 52,684.66 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซายนติฟค เคมีคอล ซัพพลาย PR0600063010147 21/1/2020 - -

1217 ขออนุมัติซอมเครื่องหมอนึ่งอบไอน้ํา 560803802000001 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน PO0600063010015 22/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1218 ขออนุมัติซอมเครื่องบดละเอียด 74,686.00 74,686.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด PO0600063010013 22/1/2020 - -

1219 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ 6,291.60 6,291.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด PR0600063010154 22/1/2020 - -

1220 หมึกพิมพเลเซอร Hp 78A 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600063010153 22/1/2020 - -

1221 จางซอมกลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร ซินดิเคท จํากัด PR0600063010157 23/1/2020 - -

1222 วัสดุอื่นๆ 4,740.10 4,740.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด PR0600063010165 23/1/2020 - -

1223 หมึกพิมพเลเซอร Hp CE285A (เทียบ) จํานวน 2 ตลับ และ CE390A 

(เทียบ) จํานวน 1 ตลับ

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600063010168 23/1/2020 - -

1224 จางเหมาบริการเพื่อถอดยายเครื่องโปรเจคเตอรและเปลี่ยนสัญญาณ

ภาพโปรเจคเตอร

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063010167 23/1/2020 - -

1225 ขออนุมัติซื้อ 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600063010166 23/1/2020 - -

หนา้ 218



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1226 วัสดุสารเคมี 1,369.60 1,369.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด PR0600063010164 23/1/2020 - -

1227 ขออนุมัติจางซอมตูเย็น 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063010171 27/1/2020 - -

1228 กระดาษ เอ4 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0600063010176 27/1/2020 - -

1229 วัสดุอื่นๆ 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0600063010177 27/1/2020 - -

1230 ขออนุมัติจางเหมายายสวิทชไฟพรอมอุปกรณ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063010170 27/1/2020 - -

1231 คาเชาตู 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ PR0600063010173 27/1/2020 - -

1232 ขออนุมัติเชารถตู 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ทวมพงษ PR0600063010185 28/1/2020 - -

1233 ครุภัณฑ 19,367.00 19,367.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600063010016 29/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1234 คาเชารถตูไปกลับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จ.นครปฐม - ม.บูรพา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ PR0600063010190 29/1/2020 - -

1235 จางทําโปสเตอรนําเสนอผลงาน               400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม PR0600063010189 29/1/2020 - -

1236 คาเชารถตูไปกลับ ม.บูรพา-โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จ.นครปฐม 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ PR0600063010193 30/1/2020 - -

1237 ขออนุมัติเช ารถบัส 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  ทรัพยแกว PR0600063010208 31/1/2020 - -

1238 วัสดุ 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR0600063010206 31/1/2020 - -

1239 คาเชารถยนต 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ PR0600063010203 31/1/2020 - -

1240 วัสดุวิทยาศาสตร 10,084.75 10,084.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR0600063010207 31/1/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1241 ขอเสนอซื้อชุดของขวัญปใหมเพื่อมอบใหกับผูทรงคุณวุฒิและผูใหญ 16

 ทาน เพื่อเปนการระลึกถึงและขอขอบคุณทานที่มีอุปการะคุณที่ใหการ

สนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร(รายชื่อตาม

เอกสารแนบ)

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ PR0900063010001 6/1/2563 - -

1242 ขอเสนอซื้อสายสัญญาณ RGB (VGA) เพื่อเชื่อมตอเครื่องโปรเจคเตอร

กับคอมพิวเตอร ของภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติฯ เนื่องจากสาย

เดิมชํารุด จําเปนตองซื้อเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900063010006 8/1/2563 - -

1243 ขอเสนอซื้อสายสัญญาณ RGB เพื่อเชื่อมตอเครื่องโปรเจคเตอรกับ

คอมพิวเตอร ของภาควิชาการอาชีวฯ เนื่องจากสายเดิมชํารุด 

จําเปนตองซื้อเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900063010005 8/1/2563 - -

1244 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม เพื่อสําหรับใหบริการแกนิสิตและผูที่เขามาติดตอของ

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน PR0900063010022 13/1/2563 - -

1245 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อพิมพเอกสารประกอบการเรียนการสอนและ

เอกสารราชการตาง ๆ ในภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0900063010021 13/1/2563 - -

1246 ขอเสนอจัดทําเลมวารสาร HRD Journal Vol.10 No.2 December 

2019 เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารย นิสิต และนักวิชาการใน

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ PR0900063010032 15/1/2563 - -

1247 ขอเสนอเชารถตู เพื่อสําหรับเดินทางไปดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิค

อุดรธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ในโครงการศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชาการ

อาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม ระหวางวันที่ 4-6 ก.พ. 2563

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน  เชือกทอง PR0900063010042 16/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1248 ขอเสนอซอมเครื่องฉายโปรเจคเตอร หอง 508A เนื่องจากคุณภาพของ

ภาพที่ไดจากโปรเจคเตอรไมชัดเจน ภาพมัว จําเปนตองเปลี่ยน

หลอดภาพโปรเจคเตอรใหใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 

600700801000030)

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900063010053 20/1/2563 - -

1249 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม เพื่อใหบริการสําหรับนิสิต และผูมาติดตองานบริการ

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร

245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน PR0900063010056 21/1/2563 - -

1250 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ หองสมุด เนื่องจากไมมีความเย็น มีแต

ลมรอนออกมา จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 

5101014010208)

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063010057 21/1/2563 - -

1251 ขอเสนอซื้อสาย HDMI เพื่อนํามาเชื่อมตอคอมพิวเตอรแบบโนตบุคเขา

กับเครื่องฉายโปรเจคเตอร สําหรับใชในการเรียนการสอนของอาจารย

ภาควิชาการจัดการเรียนรู

590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR0900063010066 23/1/2563 - -

1252 ขออนุมัติจัดทําเลมวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปที่ 15 

ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2562 เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการและ

ผลงานวิจัยของคณาจารย นิสิต นักวิชาการ สําหรับเผยแพรและใช

ประโยชนทางวิชาการ

17,922.50 17,922.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเปอรต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด

PR0900063010067 24/1/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1253 ขอเสนอซื้อวัสดุ สําหรับทําปายชื่อ จัดทําเอกสารจดหมายสงตัว ให

ตัวแทน โครงการตัวแทน สทศ. ประจําสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ

 ม.3 ปการศึกษา 2562 ณ สนามสอบ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง วันที่ 1-2

 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

1,462.00 1,462.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0900063010070 27/1/2563 - -

1254 ขอเสนอจัดทําปายอะคริลิค และสติกเกอรติดกระจก สําหรับติดหนา

หองบริการไปรษณีย หองศูนยเทคโนโลยี ชั้น1 และติดหนาหองฝาย

พัฒนานิสิตและฝกประสบการณวิชาชีพครู ชั้น2 เพื่อใหงายตอการ

ติดตอประสานงานของนิสิตและบุคคลภายนอก

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็น แอล ศิลป PR0900063010072 28/1/2563 - -

1255 ขอเสนอจัดทําตรายางที่อยูคณะศึกษาศาสตร เพื่อใชประทับตราการสง

หนังสือราชการทางไปรษณีย ของภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนา

สังคม คณะศึกษาศาสตร

1,005.80 1,005.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0900063010074 29/1/2563 - -

1256 ขอเสนอจางจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตัวแทน สทศ.

 สงใหกับทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต(ิองคการมหาชน) 

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการตัวแทน สทศ.ประจําสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 

และ ม.3 ปการศึกษา 2562 ณ สนามสอบ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

2,420.00 2,420.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัสยา บัวผัน PR0900063010082 30/1/2563 - -

1257 จัดซื้อชอดอกไมแหง จํานวน 2 ชอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานดอกไม PR0208063020026 13/2/2563 - -

1258 จางปริ๊นและสําเนาเอกสารแบบรูปรายการปรับปรุงอาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ (หองสมุด)

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ราน เปเปอรซัพพลาย PR0208063020021 13/2/2563 - -

1259 ซอมแซมและบํารุงรักษาปมน้ํา จํานวน 3 เครื่อง 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยไดนาโม PR0208063020027 13/2/2563 - -

1260 จางติดตาขายกันนกในระเบียงหองพักของอาคารที่พักบุคลากร ชั้น 8 

จํานวน 8 หอง ไดแก หอง 805 , 806 , 807 , 808 , 809 , 810 , 811

 , 812 หองละ 16 ตารางเมตร

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ ธัญญารักษ PR0208063010053 18/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1261 ซอมแซมเครื่องตัดหญาของมหาวิทยาลัย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเซงฮวด PR0208063010079 18/2/2563 - -

1262 ซื้อแบตเตอรี่สําหรับเครื่องสํารองไฟ จํานวน 13 กอน 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง รานซี้ดคอม PR0208063010059 18/2/2563 - -

1263 จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการปลูกพืชไรดินเพื่อนอง 8,280.00 8,280.00 เฉพาะเจาะจง รานสินพานิช PR0208063020035 19/2/2563 - -

1264 จัดซื้อพานพุมมดอกไมสด สําหรับรวมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี ในวันที่ 18

 มกราคม พ.ศ. 2563

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี รักษาผล PR0208063020038 19/2/2563 - -

1265 ซื้อเข็มกลัด สําหรับใชในการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธภายในคณะ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอลเคพี พริ้นทติ้ง PR0208063010077 20/2/2563 - -

1266 จางสําเนาเอกสารของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 28,011 แผน 12,613.65 12,613.65 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก (ประเทศไทย) PR0208063010040 21/2/2563 - -

1267 จางซอมแซมหมอแปลงไฟฟา หอพักเทา-ทอง 3 อาคาร A 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0218063020022 17/2/2563 - -

1268 ซื้อน้ํามันเบนซิน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR0218063020015 17/2/2563 - -

1269 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาชลบุรี

PR0218063020017 17/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1270 ซื้อแอลกอฮอล ชนิดน้ํา 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PR0218063020020 17/2/2563 - -

1271 ซื้อวัสดุ จํานวน 5 ชนิด 6,644.70 6,644.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จํากัด PR0218063020018 17/2/2563 - -

1272 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 1 ชนิด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรมไทร PR0218063020019 17/2/2563 - -

1273 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด 196.00 196.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0218063020016 17/2/2563 - -

1274 ขออนุมัติจัดจางเหมารถบัสปรับอากาศ (โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานที่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร ณ ทาเรือแหลม

ฉบัง จ.ชลบุรี วันที่ 18-19 ก.พ. 2563)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา ศรีสําอางค              ราคาจาง 

15,000 บาท

PO0300063020001 4/2/2563 - -

1275 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก (โครงการศึกษาดูงานและจัดการเรียนการ

สอนนอกสถานที่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ณ ทาเรือแหลมฉบัง จ.

ชลบุรี วันที่ 18-19 ก.พ. 2563)

2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา    ราคาซื้อ 

2,160 บาท

PR0300063020002 4/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1276 ขออนุมัติจางเหมาซอมชุดระบบไมกั้นรถเขา-ออก และชุดเซ็นเซอรไม

กั้นรถเขา-ออก ลานจอดรถของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป   ราคาจาง 

32,100 บาท

PO0300063020002 5/2/2563 - -

1277 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเครื่องถายเอกสารของคณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย                   ราคาจาง 

7,000 บาท

PR0300063020028 11/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1278 ขออนุมัติจัดจางเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานที่ ประกอบรายวิชา 67748159 สัมมนาทางการบริหารงาน

ทองถิ่นในอนาคต ณ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 21-22 ก.พ. 63

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพยเจริญ แทรเวล จํากัด          

                              ราคาจาง 25,000 บาท

PO0300063020003 14/2/2563 - -

1279 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา 

67748159 สัมมนาทางการบริหารงานทองถิ่นในอนาคต ณ จ.

สุพรรณบุรี วันที่ 21-22 ก.พ. 63

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา    ราคาซื้อ 

1,250 บาท

PR0300063020037 14/2/2563 - -

1280 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) , คาแบตเตอรี่ และคาน้ํากลั่น 10,240.00 10,240.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง       และราน

เกษมไดนาโม                  ราคาซื้อ 10,240 บาท

PR0300063020039 18/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1281 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ รถบัสปรับอากาศ (โครงการศึกษาดูงาน

รายวิชา 67725259 เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทองถิ่น และ

รายวิชา 67735859 ประชาสังคมในการพัฒนาทองถิ่นดานวิสาหกิจ

ชุมชนฯในวันศุกรที่ 21 ก.พ. 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยววิถี

ชุมชน ต.ปากน้ําประแส อ.แกลง จ.ระยอง)

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพยเจริญ แทรเวล จํากัด ราคา

จาง 22,500 บาท

PO0300063020004 19/2/2563 - -

1282 ขออนุมัติจางเหมารถตูปรับอากาศ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

รายวิชา 67725259 และ 67735859 ณ วิสาหกิจชุมนทองเที่ยววิถี

ชุมชน ต.ปากน้ําประแส อ.แกลง จ.ระยอง วันที่ 21 ก.พ. 2563

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพยเจริญ แทรเวล จํากัด          

                             ราคาจาง 7,000 บาท

PR0300063020042 20/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1283 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย ราคาซื้อ 2,800 บาท PR0300063020043 21/2/2563 - -

1284 ขออนุมัติจัดจางเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการดูงานนอกสถานที่ 

ประกอบรายวิชา 67849359 กฎหมายแรงงาน ณ ศาลแรงงานภาค 2 

จังหวัดชลบุรี วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา ศรีสําอางค              ราคาจาง 

5,000 บาท

PR0300063020044 21/2/2563 - -

1285 ขออนุมัติจางถายเอกสาร A4 ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 คณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ         ราคาจาง 

20,000 บาท

PO0300063020005 24/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1286 ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ iPhone 6Plus 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการ icare สาขาเซ็นทรัลชลบุรี  ราคาซื้อ 

1,600 บาท

PR0300063020045 24/2/2563 - -

1287 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํานักงานของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 17,094.86 17,094.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)         ราคาซื้อ 

17,094.86 บาท

PO0300063020008 27/2/2563 - -

1288 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ รถตูปรับอากาศ (โครงการบริการ

วิชาการ การรถไฟแหงประเทศไทย)

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกนิจ  ชาติบุรุษ                     ราคาจาง 

90,000 บาท

27/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1289 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ รถตูปรับอากาศ (โครงการบริการ

วิชาการ การรถไฟแหงประเทศไทย)

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร  มั่นสัมฤทธิ์                  ราคาจาง 

90,000 บาท

27/2/2563 - -

1290 ขออนุมัติซื้ออางบัว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ชิโนทัยคาวัสดุ 6,600.00 PR0400063020009 4/2/2563 - -

1291 ขออนุมัติซื้อไมดอกไมประดับ ดิน และวัสดุในการปลูก 1,660.00 1,660.00 เฉพาะเจาะจง รานรมพันธไม 1,600.00 PR0400063020008 4/2/2563 - -

1292 ขออนุมัติซื้อกระถางปลูกตนไมพรอมขาตั้ง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ไมเมือง ดินปน 2,400.00 PR0400063020007 4/2/2563 - -

1293 ขออนุมัติซื้อตะเกียงน้ํามัน แบบตั้งพื้น 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง เมืองใหมสังฆภัณฑ 4,200.00 PR0400063020010 4/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1294 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม 

5,350.00

PR0400063020021 6/2/2563 - -

1295 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,101.00 PR0400063020020 6/2/2563 - -

1296 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 526.00 PR0400063020023 6/2/2563 - -

1297 ขออนุมัติซื้อกระดาษชําระมวนใหญ 15,299.93 15,299.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด 15,299.93 PR0400063020019 6/2/2563 - -

1298 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 10,249.78 10,249.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 10,249.78 PR0400063020041 7/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1299 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล 460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 460.00 PR0400063020040 7/2/2563 - -

1300 ขออนุมัติซื้อแอลกอฮอลลางมือ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช 2,700.00 PR0400063020044 12/2/2563 - -

1301 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย โคตรศรีเมือง 400.00 PR0400063020045 12/2/2563 - -

1302 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,574.00 PR0400063020052 13/2/2563 - -

1303 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแกส 395.00 PR0400063020051 13/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1304 ขออนุมัติซื้อวัสดุการแพทย และเวชภัณฑยา 5,101.00 5,101.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 5,101.00

PR0400063020053 13/2/2563 - -

1305 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  4,255.00 PR0400063020062 14/2/2563 - -

1306 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 60,000.00 PR0400063020061 14/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1307 ขออนุมัติซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลขนาดเล็ก 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด 600.00 PR0400063020070 17/2/2563 - -

1308 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 5,618.99 5,618.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 5,618.99 PR0400063020072 17/2/2563 - -

1309 ขออนุมัติซื้อน้ํากลั่น Sterile water 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 1,800.00 PR0400063020067 17/2/2563 - -

1310 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 2,026.00 PR0400063020076 17/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1311 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 3,000.00 PR0400063020068 17/2/2563 - -

1312 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 2,000.00 PR0400063020069 17/2/2563 - -

1313 ขออนุมัติซื้อกระติกน้ํารอน และหมอหุงขาวไฟฟา 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 3,169.00 PR0400063020084 18/2/2563 - -

1314 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําสแตนดี้ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 3,600.00 PR0400063020080 18/2/2563 - -

1315 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 3,400.00 PR0400063020081 18/2/2563 - -

1316 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063020092 19/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1317 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 986.00 986.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.บี.ฟอรบุคส (ปทุมธาน)ี จํากัด 986.00 PR0400063020095 19/2/2563 - -

1318 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 380.00 PR0400063020089 19/2/2563 - -

1319 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 620.00 PR0400063020088 19/2/2563 - -

1320 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063020091 19/2/2563 - -

1321 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063020090 19/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1322 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑชลบุรี 600.00 PR0400063020087 19/2/2563 - -

1323 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 561.00 561.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 561.00 PR0400063020086 19/2/2563 - -

1324 ขออนุมัติซื้อปมน้ําพุขนาดเล็ก 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ไมเมือง ดินปน 350.00 PR0400063020085 19/2/2563 - -

1325 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามอายุการใชงานและซอม

เปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุ

การใชงาน

2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต 2,942.5 PR0400063020100 20/2/2563 - -

1326 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,629.00 PR0400063020101 20/2/2563 - -

1327 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา หนุนดี 1,680.00 PR0400063020104 21/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1328 ขออนุมัติซื้อวัสดุการแพทย และเวชภัณฑยา 1,838.00 1,838.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 1,838.00

PR0400063020102 21/2/2563 - -

1329 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 252.01 252.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 252.01 PR0400063020105 21/2/2563 - -

1330 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 2,509.96 2,509.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 2,509.96 PR0400063020108 24/2/2563 - -

1331 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามอายุการใชงานและซอม

เปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุ

การใชงาน

6,751.70 6,751.70 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต 6,751.70 PR0400063020109 24/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1332 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถ พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ ตุลาผล 11,000.00 PR0400063020110 24/2/2563 - -

1333 ขออนุมัติซื้อโถสุขภัณฑและอุปกรณ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 2,454.00 PR0400063020113 25/2/2563 - -

1334 ขออนุมัติซื้อกรอบรูป พรอมรูปภาพ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง อิมเมจ เอ็กซเพรส 6,900.00 PR0400063020117 26/2/2563 - -

1335 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,500.00 PR0400063020121 26/2/2563 - -

1336 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 55.00 55.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 55.00 PR0400063020136 27/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1337 ขออนุมัติซื้อน้ํายาดับเพลิงและอุปกรณ 68,084.10 68,084.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จํากัด 68,084.10 PR0400063020141 28/2/2563 - -

1338 หมึกพิมพเลเซอร HP 78A 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0500063020018 4/2/2563 - -

1339 ขออนุมัติเปลี่ยนฟวสหมอแปลง 271.00 271.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาคบางแสน PR0500063020012 4/2/2563 - -

1340 คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0500063020061 17/2/2563 - -

1341 คาซอมเครื่องคอมพิวเตอรนิเทศศาสตร 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0500063020060 17/2/2563 - -

1342 คาซอมเครื่องคอมพิวเตอร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0500063020059 17/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1343 คาจางจัดทําเอกสารและจัดทําเกียรติบัตร 1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0500063020057 17/2/2563 - -

1344 คาจางจัดทําเอกสารและเกียรติบัตร 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0500063020056 17/2/2563 - -

1345 คาจางเหมายานพาหนะรถตู 14,600.00 14,600.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี PO0500063020001 18/2/2563 - -

1346 คาจางเหมายานพาหนะรถตู 2 คัน 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี PO0500063020003 19/2/2563 - -

1347 จางเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี PO0500063020002 19/2/2563 - -

1348 จางทําไวนิล 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ PR0500063020067 18/2/2563 - -

1349 ขอซื้อตาขายกันแสง (สแลนเขียว) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สยามการเกษตร PR0500063020078 19/2/2563 - -

1350 คาดอกสวาน 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง รานเฮงยงไถ 0/1/1900 - -

1351 ทอเหลือง 3 หุน 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ 0/1/1900 - -

1352 ลูกปนลอยาง 102.00 102.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง 0/1/1900 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1353 อางบัวซีเมนตขนาด 72 เซนติเมตร 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง รานอัศนัยเครื่องปนดินเผา 0/1/1900 - -

1354 ขอซื้อวัสดุเขาสตอก 3 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PR0500063020080 19/2/2563 - -

1355 ขอซื้อไสปากกา 264.00 264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0500063020077 19/2/2563 - -

1356 จางขนยายสุขภัณฑ ไม กระจก พีวีซี (ที่ไมใชงานแลว) 6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร  แกวปญญา PR0500063020119 27/2/2563 - -

1357 จางทําปายไวนิล 2 ปาย 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ PR0500063020123 28/2/2563 - -

1358 จางประชาสัมพันธหลักสูตร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สารพัตร PR0500063020092 20/2/2563 - -

1359 เพื่อขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน ภูษา PR0700063020014 3/2/2563 - -

1360 ขออนุมัติจัดซื้อ SARTORIUS, GERMANY (2SRF2-17805 G :

MIDISART 2000 FILTER 0.2 UM.)

2,225.60 2,225.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด PR0700063020018 3/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1361 ขออนุมัติจัดจาง จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานตําแหนงวิศวกรผูชวย

 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว   (ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 – 

29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563) รายละเอียดตามงวดงานแนบทาย

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวิทย เฟองนอย PO0700063020001 3/2/2563 - -

1362 ขออนุมัติจัดซื้อ คาน้ํามัน (สําหรับเดินทางไปดูงาน บ.สุขสมบูรณน้ํามัน

พืช จก. วันที่ 17 ก.พ.63)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด PR0700063020017 3/2/2563 - -

1363 คาจางทําฐานสําหรับวางอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน รายละเอียดตาม

ใบเสนอราคา

8,453.00 8,453.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย PR0700063020004 3/2/2563 - -

1364 คาจางเหมายานพาหนะรถตู (มหาวิทยาลัยบูรพา-โรงเรียนชลกันยานุ

กูล-มหาวิทยาลัยบุรพา) วันที่ 13 ก.พ. 2563รายละเอียดตามใบเสนอ

ราคา

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี PR0700063020012 3/2/2563 - -

1365 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ,ซอมเครื่องเปาลม ปมลม,ซอม

ตูอบซอมเครื่องผสมคอนกรีตซอมพัดลมสามขา จํานวน 5 เครื่อง

9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PR0700063010085 3/2/2563 - -

1366 คาจางเหมายานพาหนะรถตู (มหาวิทยาลัยบูรพา-โรงเรียนศรีราชา-

โรงเรียนดาราสมุทร-มหาวิทยาลัยบุรพา) วันที่ 11 ก.พ. 2563

รายละเอียดตามใบเสนอราคา

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี PR0700063020011 3/2/2563 - -

1367 คาจางเหมายานพาหนะรถตู (มหาวิทยาลัยบูรพา-โรงเรียนอัตสัมชันศรี

ราชา-โรงเรียนบางละมุง-มหาวิทยาลัยบุรพา) วันที่ 6 ก.พ. 2563

รายละเอียดตามใบเสนอราคา

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี PR0700063020009 3/2/2563 - -

1368 ขออนุมัติจางเปลี่ยนอะไหลเครื่องปมลม จํานวน 7 รายการ 

ประกอบดวย ตัวกรองอากาศ, ตัวกรองน้ํามัน, ตัวกรองแยกน้ํามัน, 

น้ํามันหลอลื่น เบอร 32, ใสกรองอากาศทอเมน 1 ไมครอน, ใสกรอง

อากาศทอเมน 0.01 ไมครอน และ Auto Drain (เฉพาะชุดกะเปาะ

แกว) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

21,137.85 21,137.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรฟอรส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PO0700063020002 5/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1369 ขออนุมัติจัดจาง เชาเหมายานพาหนะ รถบัสปรับอากาศ ไป-กลับ 

มหาวิทยาลัยบูรพา - ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ใน

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2563

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ PO0700063020003 6/2/2563 - -

1370 ซอมแซมเครื่อง Flame Propagation and Stability Unit หมายเลข

ครุภัณฑ 56020901000001

9,897.50 9,897.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม-อินเตอร ไซเอนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง

 จํากัด

PR0700063020038 6/2/2563 - -

1371 ขออนุมัติจัดจางเชาเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศไป-กลับ ม.

บูรพา-มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2563

 จํานวน 3 คัน คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการจางแนบ

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ PO0700063020005 7/2/2563 - -

1372 ขออนุมัติจัดจางเชาเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศไป-กลับ ม.

บูรพา-บริษัท มินามิดะ(ไทยแลนด)จํากัด(นิคมอุตสาหกรรมปนทอง)ใน

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 จํานวน 1 คัน คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ PR0700063020046 7/2/2563 - -

1373 ขออนุมัติจัดจางเชารถบัสจํานวน 2 คัน 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด PO0700063020006 11/2/2563 - -

1374 เพื่อขออนุมัติจัดจางซอมโปรเจคเตอร จํานวน3รายการ ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา

28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ สแควร จํากัด PO0700063020007 12/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1375 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุหนากาก  ปลั๊กไฟฟา และอื่นๆ7 รายการ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

9,257.00 9,257.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน ภูษา PR0700063020053 12/2/2563 - -

1376 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอลชนิดน้ําสําหรับทําความสะอาดมือบรรจุ 

1200 ml จํานวน 20 ถุง (Klean plus) คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PO0700063020008 17/2/2563 - -

1377 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 4,560 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร

 ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

1,732.80 1,732.80 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700063020076 18/2/2563 - -

1378 คาจางทําฐานวางเครื่อง Blower สําหรับอัดอากาศ รายละเอียดตามใบ

เสนอราคา

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย PR0700063020085 18/2/2563 - -

1379 ขออนุมัติจัดซื้อ ออกซิเยน คารบอนไดออกไซด อารกอน จํานวน 3 

รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3,284.90 3,284.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด PR0700063020080 18/2/2563 - -

1380 ขออนุมัติจัดจางปายธงญี่ปุน ไวนิล 2 หนา (160 x 50 ซม.) จํานวน 5 

ปาย,X stand วัสดุ pp ขนาด (160 x 60 ซม.) จํานวน 2 ปาย,แผน

ปายรางวัลฟวเจอรบอรด (80 x 40 ซม.) จํานวน 5 ปาย คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง ราน เจ.เค. ดีไซน (JK DESIGN) PR0700063020077 18/2/2563 - -

1381 ขออนุมัติจัดซื้อ ขอตอ สายลม จํานวน 4 รายการ (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน เจียมตงกี่ PR0700063020083 18/2/2563 - -

1382 ขออนุมัติจัดซื้อ ของอ ตอตรง ตอนอก หัวกระโหลก ฯลฯ จํานวน 7 

รายการ (รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ)

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณ อิเลคทริค PR0700063020084 18/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1383 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุใบพัด , ชุดคอยล ,เฟรมโบลเวอร ฯลฯ รายละเอียด

ตามใบเสนอราคา

27,140.00 27,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม-อินเตอร ไซเอนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง

 จํากัด

PO0700063020009 18/2/2563 - -

1384 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุขดลวดปม, สายยางใส ขนาด 1/2นิ้ว , ลูกสูบปม 

ฯลฯ รายเอียดตามใบเสนอราคา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม-อินเตอร ไซเอนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง

 จํากัด

PO0700063020010 19/2/2563 - -

1385 ขออนุมัติจัดจาง ถายเอกสาร จํานวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

1,380.54 1,380.54 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700063020088 19/2/2563 - -

1386 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร FUJI XEROX รุน WC 5335 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด PO0700063020012 21/2/2563 - -

1387 ขออนุมัติจัดซื้อ แผนฟวเจอรบอรด จํานวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

2,660.00 2,660.00 เฉพาะเจาะจง ราน หลีจุงเฮง PR0700063020095 21/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1388 ขออนุมัติจัดซื้อ สายแปลงหัว HDMI เปน VGA จํานวน 1 รายการ 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย PR0700063020096 21/2/2563 - -

1389 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือชนิด

แขวน ขนาด 13,000 บีทียู พรอมทอน้ํายาเกินมาตรฐาน 1 เครื่อง

28,350.00 28,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PO0700063020013 21/2/2563 - -

1390 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 7,703 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร

 ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

2,927.14 2,927.14 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700063020101 21/2/2563 - -

1391 ขออนุมัติจัดจาง ถายเอกสาร A4 จํานวน 1 รายการ (รายละเอียดแสดง

ดังเอกสารแนบ)

2,739.42 2,739.42 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700063020105 24/2/2563 - -

1392 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จํานวน 16 รายการ คือ หมึกเติมตรายางหมึกในตัว

, กระดาษชําระ, รองเทาสลิปเปอร หนัง PVC, ที่ถอดลวด, หนังยางวง

เล็ก, สําลีกาน ฯลฯ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

4,192.00 4,192.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0700063020112 25/2/2563 - -

1393 ขออนุมัติจัดซื้อโฟมยาง , แผนอะคริลิค ,สติ๊กเกอรผิวขาวมัน ฯลฯ 

รายละเอียดตามใบเสนอราคา

1,654.00 1,654.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR0700063020115 25/2/2563 - -

1394 คาถายเอกสาร รายละเอียดตามใบเสนอราคา 2,056.94 2,056.94 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700063020113 25/2/2563 - -

1395 ขออนุมัติจัดซื้อ น้ําแข็งหลอดเล็ก 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําแข็ง JB@หาดวอน PR0700063020116 26/2/2563 - -

1396 เพื่อขออนุมัติจัดจางคาถายเอกสาร 1 รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 778.62 778.62 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700063020117 27/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1397 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 เครื่อง คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

14,231.00 14,231.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PO0700063020016 27/2/2563 - -

1398 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส39รายการจํานวนรวม1

รายการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

59,770.00 59,770.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ จอดสันเทียะ PO0700063020015 27/2/2563 - -

1399 ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยนอะไหลถังน้ํายาเคมีดับเพลิงประจํากลุมอาคาร

คณะวิศวกรรมศาสตรประกอบดวย อาคารเกษมจาติกวณิช, ภาควิชา

วิศวกรรมโยธา, ภาควิชาวิศวกรรมเคมี, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล,

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ดังรายละเอียด

ใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เซฟตี้เฟรทเคมีคอล PO0700063020018 28/2/2563 - -

1400 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไมตีกลองพาเหรด จํานวน 8 โหล คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR0700063020121 28/2/2563 - -

1401 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาออกแบบ

ผลิตภัณฑ

4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ , นายไพรเดช สุทธิเรือง PR0800063020005 4/2/2020 - -

1402 ขอจัดจางเหมาบริการเดินเมนสายไฟฟาหองเรียนสาขาจิตรกรรม 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ แซตั้ง PR0800063020004 4/2/2020 - -

หนา้ 249



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1403 ขอจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ เพื่อพานิสิตสาขาออกแบบ

ผลิตภัณฑไปศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 

กรุงเทพฯ

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ PR0800063020003 4/2/2020 - -

1404 ขอจัดจางทําปายประชาสัมพันธ เพื่อใชในการจัดทําโครงการ

นิทรรศการศึกษาดูงานศิลปกรรมไทย กทม. ของสาขาจิตรกรรม

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม PR0800063020023 7/2/2020 - -

1405 ขอจัดจางเหมาทําความสะอาดหองพักรบรอง หอง 203 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยะนันท  มาตแมน PR0800063020021 7/2/2020 - -

1406 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการนิทรรศการศึกษาดูงาน

ศิลปกรรมไทย กทม. ของสาขาจิตรกรรม

1,410.00 1,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่น เนอรี่ จํากัด PR0800063020022 7/2/2020 - -

1407 ขอจัดซื้อวัสดุ  เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาออกแบบ

ผลิตภัณฑ

2,370.00 2,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คารเพ็นเตอรทูลส จํากัด PR0800063020020 7/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1408 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน),  บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

PR0800063020030 12/2/2020 - -

1409 ขอจัดซื้อแกส เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานพิชสินีพาณิชย PR0800063020029 12/2/2020 - -

1410 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการทําความสะอาดมือและปองกันเชื้อโรค 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถานปฏิบัติการเภสัช

กรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร

PR0800063020031 14/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1411 ขอจัดจางซอมโซฟา  ในคณะศิลปกรรมศาสตร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบรรจง  ภูมิลําเนา PR0800063020032 14/2/2020 - -

1412 ขอจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชในการจัดทํางานในคณะศิลปกรรมศาสตร 318.00 318.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) PR0800063020033 14/2/2020 - -

1413 ขอจัดจางเหมาบริการซอมระบบทอระบายน้ําประปาใตอาคารขึ้นชั้น

ดาดฟา และซอมไฟตูคอลโทรลและมอเตอรเครื่องปมน้ําประปา

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ เอี่ยมสอาด PR0800063020040 18/2/2020 - -

1414 ขอจัดจางเหมาทําความสะอาดหองพักรับรอง 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยะนันท  มาตแมน PR0800063020065 21/2/2020 - -

1415 ขอจัดซื้อหมึกพิมพเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาบัณฑิตศึกษา 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส PR0800063020068 24/2/2020 - -

1416 ขอจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา ใชในคณะศิลปกรรมศาสตร 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อีซี่ไอเดียโฮม PR0800063020067 24/2/2020 - -

1417 ขอจัดซื้อเครื่องพิมพ สําหรับใชในการพิมพเอกสารในสาขาบัณฑิตศึกษา 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด PO0800063020002 24/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1418 ขออนุมัติเบิกเงินคาของที่ระลึก (แกวเก็บความเย็น) มอบใหแกวิทยากร

โครงการพัฒนาทักษะงานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากรคณะ

สาธารณสุขศาสตร

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1000063020001 3/2/2020 - -

1419 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมารถรับสงอาจารยและนิสิตภาควิชาอนามัย

สิ่งแวดลอมในการเดินทางประสานงานรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

สาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน PR1000063020004 3/2/2020 - -

1420 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต ย-3924 เดือน

กุมภาพันธ 2563

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR1000063020002 3/2/2020 - -

1421 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมารถรับสงอาจารยและนิสิตภาควิชาอนามัยฯ

 เดินทางไปประสานงานรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ

สาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน PR1000063020003 3/2/2020 - -

1422 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารรายวิชา 

71354060,71350759,71350859

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส PR1000063020010 6/2/2020 - -

1423 ขออนุมัติเบิกเงินคาชุดเครื่องฝกการใชอุปกรณ AED ภาควิชาพื้นฐาน

สาธารณสุข

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟรดี อี.เอ็ม. จํากัด PR1000063020015 11/2/2020 - -

1424 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนหลอดไฟหนาและโคมไฟหนา รถทะเบียน 

นข-481

1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญผลอะไหล 2 PR1000063020021 12/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1425 ขออนุมัติเบิกเงินคาของที่ระลึกสําหรับสํานักงานสาธารณสุข อ.ปลวก

แดง ใหการสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1000063020032 17/2/2020 - -

1426 ขออนุมัติเบิกเงินคาของที่ระลึกสําหรับสถานที่อํานวยความสะดวกแก

นิสิตภาควิชาอนามัยสิ่งแวดลอมเดินทางเขาศึกษาดูงาน ในวันที่ 20 ก.พ

 2563

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1000063020031 17/2/2020 - -

1427 ขออนุมัติเบิกเงินคาของที่ระลึก จํานวน 20 รายการ ภาควิชาสุขศึกษา 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารยา ธีรนรเศรษฐ PR1000063020033 18/2/2020 - -

1428 ขออนุมัติเบิกเงินคาน้ํายาตรวจหาโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ําบริโภคและ

น้ําแข็ง ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข

990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง รานพีแอนดพีไซแอนททอย PR1000063020040 20/2/2020 - -

1429 ขออนุมัติเบิกเงินคาของที่ระลึกมอบใหแกสถานที่พานิสิตภาควิชา

อนามัยสิ่งแวดลอมศึกษาดูงาน ณ สมาคมเพื่อนชุมชน ในวันที่ 28 ก.พ 

2563

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1000063020035 20/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1430 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมารถรับสงอาจารยภาควิชาอนามัย

สิ่งแวดลอมในการเดินทางเขารวมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ณ แซฟไฟร 

อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพคเมือง

ทองธานี จ.นนทบุรี ในวันที่ 26 ก.พ 2563

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา PR1000063020036 20/2/2020 - -

1431 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ ป 2563 - 2564

1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063020056 25/2/2020 - -

1432 จัดซื้อยางบริดสโตน 215/70-R15 R611 จํานวน 4 เสน 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต                       ราคาที่ตกลงฯ 

10,600.00 บาท

PO1200063020001 4/2/2020 - -

1433 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 90 ถัง 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน               ราคาที่ตกลงฯ

 3,150.00 บาท

PR1200063020004 6/2/2020 - -

หนา้ 255



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1434 จัดจางบริการคาใชระบบสง SMS จํานวน 1 รายการ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วันมอบบี้ จํากัด               ราคาที่ตกลงฯ

 10,700.00 บาท

PO1200063020002 6/2/2020 - -

1435 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 5,490.00 5,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด ราคาที่

ตกลงฯ 5,490.00 บาท

PR1200063020002 6/2/2020 - -

1436 จัดจางซอมอุปกรณจัดเก็บขอมูล จํานวน 1 เครื่อง 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด     ราคาที่ตกลง

ฯ 70,000.00 บาท

PO1200063020004 7/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1437 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศหอง 210 Network ขนาด 6000Btu 

จํานวน 1 เครื่อง

43,176.00 43,176.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                      ราคาที่ตกลงฯ 

43,176.00 บาท

PO1200063020003 7/2/2020 - -

1438 จัดซื้อวัสดุประปา  จํานวน 4 รายการ 599.20 599.20 เฉพาะเจาะจง รายไถเส็ง                              ราคาที่ตกลง 

599.20 บาท

PR1200063020005 7/2/2020 - -

1439 จัดจางซอมประตูกระจกอาคาร KB   จํานวน 1 งาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักดิ์  รัศมี                   ราคาที่ตกลงฯ 

3,000.00 บาท

PR1200063020019 12/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1440 จัดจางลางใหญเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000Btu หอง 309 จํานวน

 1 เครื่อง

1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                      ราคาที่ตกลงฯ 

1,819.00 บาท

PR1200063020020 12/2/2020 - -

1441 จัดซื้อแอลกอฮอลเจลขวดปม ขนาด 480 มล.  จํานวน 12 ขวด 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด            ราคาที่ตลลงฯ

 1,140.00 บาท

PR1200063020023 13/2/2020 - -

1442 จัดจางซอมรถยนตโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1 งาน 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต                       ราคาที่ตกลงฯ 

4,280.00 บาท

PR1200063020024 13/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1443 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร ขนาด A4 80 แกม Idea Work จํานวน 

200 รีม

20,800.00 20,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด            ราคาที่ตกลงฯ

 20,800.00 บาท

PO1200063020006 14/2/2020 - -

1444 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 12.27 ลิตร (คาน้ํามันพนักงาน

รับสงหนังสือประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 ทะเบียนรถ 2 กฎ 4115 

ชลบุร)ี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง                  ราคาที่ตกลงฯ 

400.00 บาท

PR1200063020028 18/2/2020 - -

1445 จัดจางตรวจสอบบํารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จํานวน 1 งาน 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร เอส เซอรวิส          ราคาที่ตกลงฯ

 8,560.00 บาท

PR1200063020029 19/2/2020 - -

หนา้ 259



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1446 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 2 รายการ 337.05 337.05 เฉพาะเจาะจง รายไถเส็ง                              ราคาที่ตกลงฯ 

337.05 บาท

PR1200063020030 20/2/2020 - -

1447 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 3 รายการ 551.05 551.05 เฉพาะเจาะจง รายไถเส็ง                              ราคาที่ตกลงฯ 

551.05 บาท

PR1200063020034 21/2/2020 - -

1448 จัดจางลางใหญและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 เครื่อง 8,827.00 8,827.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                      ราคาที่ตกลงฯ 

8,827.00 บาท

PR1200063020035 21/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1449 จัดซื้อหมึกพิมพ CE278A HP 78A Black Toner For  Pro 

P1606/1536 จํานวน 1 กลอง

3,070.00 3,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด ราคาที่

ตกลงฯ 3,070.00 บาท

PR1200063020036 25/2/2020 - -

1450 จดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ 3,487.00 3,487.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด             ราคาที่ตกลงฯ

 3,487.00 บาท

PR1200063020039 26/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1451 หมึกพิมพ CF280XC HP 80X Black Toner For Pro 

M401d/M401dn จํานวน 1 กลอง

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัดราคาที่

ตกลงฯ 7,200.00 บาท

PR1200063020038 26/2/2020 - -

1452 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงษทรายทอง PR1300063020002 4/2/2020 - -

1453 จางซอมเลนสโอลัมปส รุน M ZUIKO DIGITAL ED 9-18 MM F4.0-56 3,443.00 3,443.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดคาเมรา กรุป จํากัด PR1300063020004 4/2/2020 - -

1454 จางเหมาบริการรถยนต 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ PR1300063020003 4/2/2020 - -

1455 ซื้อMacbook และอุปกรณเสริม 66,650.00 66,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063020007 5/2/2020 - -

1456 ซื้อIPAD PRO และอุปกรณเสริม 59,860.00 59,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063020008 5/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1457 ซื้อตูสูงบานกระจก 2 ประตู Karlmar จํานวน 1 ตู และตู Buffet 160 

cm karlmar จํานวน 1 ตู

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด PR1300063020009 5/2/2020 - -

1458 ซื้ออุปกรณเสริมของDigital Camera 11,960.00 11,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กคาเมรา จํากัด PR1300063020010 5/2/2020 - -

1459 ซื้อพุกตะกั่ว 195.00 195.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR1300063020024 14/2/2020 - -

1460 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตฯ PR1300063020022 14/2/2020 - -

1461 ซื้อวัสดุไฟฟา 858.00 858.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR1300063020023 14/2/2020 - -

1462 ซื้อสีทาถนน 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR1300063020025 14/2/2020 - -

1463 ซื้อกระดาษถายเอกสารเอ 4 70 แกรม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR1300063020037 20/2/2020 - -

1464 ซื้อลูกดรัมเครื่องพิมพ 19 เอ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063020039 21/2/2020 - -

1465 จางทําตรายาง 2 อัน 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR1300063020038 21/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1466 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมและเปลี่ยนอะไหลรถตู 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยตา เจริญยนต ชลบุรี จก. PR1400063020009 4/2/2020 - -

1467 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงานและหนากากอนามัย 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย, พี.เอ็น.จ.ี วัสดุครุภัณฑ PR1400063020010 6/2/2020 - -

1468 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องคอมพิวเตอร 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063020013 11/2/2020 - -

1469 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1500 VA 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063020020 11/2/2020 - -

1470 ขอความเห็นชอบเสนอจางตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณประตูทางเขา

อัตโนมัติ

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวเซิรฟ เทคโนโลยีส จํากัด PR1400063020021 11/2/2020 - -

1471 ขอความเห็นชอบเสนอจางติดตั้งเดินสายสัญญาณ UTP CAT 6 พรอม

อุปกรณ

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063020019 11/2/2020 - -

1472 ขอความเห็นชอบเสนอซื้ออุปกรณหองน้ํา 6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ PR1400063020015 11/2/2020 - -

1473 ขอความเห็นชอบเสนอซื้ออุปกรณหองน้ํา 4,495.00 4,495.00 เฉพาะเจาะจง ไถเส็ง PR1400063020016 11/2/2020 - -

1474 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย PR1400063020022 11/2/2020 - -

1475 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 73,950.00 73,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอทูเอส บุคส จํากัด PR1400063020033 17/2/2020 - -

1476 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 4,386.00 4,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จํากัด PR1400063020035 17/2/2020 - -

1477 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุที่ใชในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา

ทักษะการรูสารสนเทศ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ณิรดา  สุขสวัสดิ์ PR1400063020037 17/2/2020 - -

1478 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อฟวเจอรบอรด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑชลบุรี PR1400063020028 17/2/2020 - -

1479 ขอความเห็นชอบเสนอซื อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 KVA 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063020029 17/2/2020 - -

1480 ขอความเห็นชอบเสนอจางติดตั้งเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 พรอม

อุปกรณ

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063020036 17/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1481 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 31,247.35 31,247.35 เฉพาะเจาะจง โกลเดนบุค PR1400063020034 17/2/2020 - -

1482 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องสํารองไฟ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063020027 17/2/2020 - -

1483 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 70,448.00 70,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีดเดอร แอนด รีดเดอร จํากัด PR1400063020050 20/2/2020 - -

1484 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อแอลกอฮอล 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PR1400063020051 20/2/2020 - -

1485 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 66,240.00 66,240.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส เอส บุคส PR1400063020047 20/2/2020 - -

1486 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 80,443.00 80,443.00 เฉพาะเจาะจง รานนิวบุคส กรุป PR1400063020049 20/2/2020 - -

1487 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีโอแอล จก. (มหาชน) PR1400063020044 20/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1488 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึกเปนชุดจาน 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตต PR1600063020001 3/2/2020 - -

1489 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษา 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก PR1600063020006 4/2/2020 - -

1490 ขออนุมัติซื้อวัสดุจํานวน 1 รายการถายเอกสารและเขาเลม 1,046.00 1,046.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พริ้นทช็อป PR1600063020005 4/2/2020 - -

1491 ขออนุมัติซื้อน้ํามันรถเดินเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร PR1600063020003 4/2/2020 - -

1492 ขออนุมัติซื้อน้ํามันรถตูคณะฯ 10,000.00 7000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง , บริษัท 

ปโตรเลียม (2016) จํากัด

PR1600063020004 4/2/2020 - -

1493 ขออนุมัติซื้อหลอดไฟ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR1600063020007 4/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1494 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาตรวจเช็คและอัพเดทชุดฝกจําลองการ

เดินเรือบนสะพานเดินเรือฮารดแวรและซอรฟแวรเพื่อใหระบบสามารถ

ใชงานไดดีขึ้น

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.แอนด มารีน (ไทย) จํากัด PR1600063020008 6/2/2020 - -

1495 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษารถจักรยานยนตคณะฯ 2,020.00 2,020.00 เฉพาะเจาะจง ไพทูรย มอเตอร PR1600063020016 7/2/2020 - -

1496 ขออนุมัติวัสดุจํานวน 5 รายการ 2,265.00 2,265.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR1600063020014 7/2/2020 - -

1497 ขออนุมัติจางเหมาบริการแกไขระบบไฟบริเวณทางเดินชั้น 8 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย จันทะสี PR1600063020015 7/2/2020 - -

1498 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR1600063020032 11/2/2020 - -

1499 ขออนุมัติซื้อหมึกปริ้นเตอร 12,574.64 12,574.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จํากัด PR1600063020039 13/2/2020 - -

1500 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษาแกไขระบบไฟบริเวณเดินชั้น8 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย จันทะสี PR1600063020040 17/2/2020 - -

1501 โครงการฟุตซอลสัมพันธคัพ ครั้งที่ 14 ประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 

1-7 ม.ีค.63

8,150.00 8,150.00 เฉพาะเจาะจง P.S. Sports , Victory Football Equipment , 

บันดาลยิ้ม ฟารมาซี

PR1600063020042 17/2/2020 - -

1502 โครงการฟุตซอลสัมพันธคัพ ครั้งที่ 14 ประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 

1-7 ม.ีค.63 (คาปายประชาสัมพันธ)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง LARGE FORTUNE 18 PR1600063020041 17/2/2020 - -

1503 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600063020056 24/2/2020 - -

1504 ขออนุมัติระบบสือประชาสัมพันธในรูปแบบจอภาพ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1600063020062 25/2/2020 - -

1505 ขออนุมัติคาออกแบบและจัดพิมพวารสารวิชาการบูรพาโลจิสติกส

และซัพพลายเซน ปที่ 2 ฉบับที่ 2

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง สํานักพิมพ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย PR1600063020061 25/2/2020 - -

1506 ขออนุมัติจางเหมาบริการขนยายครุภัณฑจากตึกเดิมมาตึกใหม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงยศ ธรากุล PR1600063020063 25/2/2020 - -

1507 ขออนุมัติเสนอจางคาเขาเลมงานนิพนธ 5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน ตุนมะโรง PR1700063020013 7/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1508 ขออนุมัติเสนอจางเขาเลมปกสีดํา 8,040.00 8,040.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน ตุนมะโรง PR1700063020012 7/2/2020 - -

1509 ขออนุมัติเสนอซื้อตลับหมึกพิมพเลเซอร Samsung SCX-4824FN 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1700063020021 12/2/2020 - -

1510 ขออนุมัติเสนอจางเขาเลมงานวิจัย ปกสีดํา 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน ตุนมะโรง PR1700063020025 15/2/2020 - -

1511 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 2/2563 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 

บาท

PR1800063020011 3/2/2020 - -

1512 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก (โครงการการบรรยายพิเศษทาง

วิทยาศาสตรการกีฬาในศตวรรษที่ 21 : การสรางความเขาใจใน EEC 

กับนิสิตคณะวิทยาศาสตรการกีฬา)

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด/เสนอราเคา 728 บาท PR1800063020012 4/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1513 ขออนุมัติซื้อน้ํากลั่นและสายฝกบัว 592.00 592.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสด/ุเสนอราคา 592 บาท PR1800063020016 7/2/2020 - -

1514 ขออนุมัติซื้อสายเอ็น 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง รานฮอชุนหลีแมชีนเนอรี/่เสนอราคา 200 บาท PR1800063020017 7/2/2020 - -

1515 ขออนุมัติซื้อลูกเซอรกิตเบรกเกอรและหลอดไฟ 220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง รานประโยชนการไฟฟา/เสนอราคา 220 บาท PR1800063020018 7/2/2020 - -

1516 ขออนุมัติซื้อยางปมชักโครกและเทปพันเกลียว 145.00 145.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสด/ุเสนอราคา 145 บาท PR1800063020019 7/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1517 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร (นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตร)ี) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/เสนอราคา 

3,000 บาท

PR1800063020015 7/2/2020 - -

1518 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ (โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา

เครือขายวิทยาสษสตรการกีฬาสัมพันธ ครั้งที่ 21 ''ประดูแดงเกมส'')

35,360.00 35,360.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย/เสนอราคา 35,360 บาท PO1800063020001 12/2/2020 - -

1519 ขอนุมัติจางเหมายานพาหนะ (โครงการพัฒนาทักษะประสบการณ

วิชาชีพสื่สารมวลชนทางกีฬา)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด เรืองสุขศร/ีเสนอราคา 3,000 บาท PR1800063020021 12/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1520 ขออนุมัติซื้อน้ํามันหลอลื่น (โครงการการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 (28/2/63-1/3/63))

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ํามัน สวัสดิการกองเรือยุทธการ/

เสนอราคา 300 บาท

PR1800063020052 27/2/2020 - -

1521 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเรือ (โครงการการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ ภาค

เรียนที่ 2/2562 (28/2/63-1/3/63))

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง กิจการสถานีบริการยานยนต สวัสดิการรานคา

และบริการ กองทัพเรือ/เสนอราคา 1,600 บาท

PR1800063020051 27/2/2020 - -

1522 ขออนุมัติซื้อแกวน้ําพลาสติกและถุงดํา (โครงการฝกประสบการณ

วิชาชีพระดับปริญญาตรี 3 สาขา (วิชาการ) กิจกรรม ''สัมมนานิสิตหลัง

ฝกงาน'' ปการศึกษา 2562)

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง รานเจแพ็ค/เสนอราคา 900 บาท PR1800063020056 28/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1523 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ (โครงการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติการ

นอกสถานที่ดานวิทยาศาสตรการกีฬา)

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชิตวิเศษทัวร/เสนอราคา 

25,000 บาท

PO1800063020002 28/2/2020 - -

1524 ขออนุมัติจางจัดทํารูปเลมรายงานการประเมิน (การประเมินหัวหนา

สวนงาน)

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 2,400 บาท PR1800063020055 28/2/2020 - -

1525 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563

  เพื่อรับ-สงวิทยากรรายวิชา 83446559 การจัดการสถานแสดงพันธุ

สัตวน้ําสาธารณะ รับจากบานพัก จ.ชลบุรี มาสอน ณ ม.บูรพา วิทยา

เขตจันทบุรี

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2100063020003 3/2/2020 - -

1526 ขออนุมัติซื้อวสัดุการศึกษา จํานวน 12 รายการ เพื่อใชในการเรียนการ

สอนภายในศูนยวิจัยเทคโนโลยีทางทะเล

27,996.55 27,996.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเบญจา อินเตอรเทรด จํากัด PR2100063020014 7/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1527 ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 9 รายการ เพื่อใชในการเรียนการ

สอนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

24,460.20 24,460.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด PR2100063020013 7/2/2020 - -

1528 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากศวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563

 เพื่อรับ-สง วิทยากรรายวิชา 83446559 การจัดการสถานแสดงพันธุ

สัตวน้ําสาธารณะ รับจากบานพัก จังหวัดชลบุรี มาสอน ณ 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2100063020016 9/2/2020 - -

1529 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดหองพักคณบดี (หอง 306) วันที่ 13 

กุมภาพันธ 2563 เพื่อทําความสะอาดหองพักรับรองคณบดี สําหรับ

รับรองครูสอนตอเรือใบของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี นอยหลา PR2100063020039 12/2/2020 - -

1530 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศวันที่ 13 กุมภาพันธ 

2563 เพื่อรับ-สง วิทยากร (Dr.Ha Thanh Dong , ดร.แสงจันทร 

เสนาปน) ในรายวิชา 83049159 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล จ.

กรุงเทพฯ มาสอน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2100063020017 12/2/2020 - -

1531 ขออนุมัติจางเชาเรือรับ-สงบุคลากรและนิสิตในโครงการสํารวจ

ทรัพยากรทางทะเลและบริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ  ผองสุวรรณ PR2100063020040 13/2/2020 - -

1532 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดหองพักคณบดี (หอง 306) วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2563 เพื่อทําความสะอาดหองพักรับรองคณบดี สําหรับ

รับรองวิทยากรโครงการทําบุญและปจฉิมนิเทศนคณะเทคโนโลยีทาง

ทะเล

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี นอยหลา PR2100063020041 14/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1533 ขออนุมัติซื้อหมึกปริ้นเตอร samsung D101S จํานวน 1 กลอง และ

หมึกปริ้นเตอร samsung D111S จํานวน 1 กลอง เพื่อใชในการผลิต

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

4,390.00 4,390.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PR2100063020042 14/2/2020 - -

1534 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศวันที่ 18 กุมภาพันธ 

2563 เพื่อรับ-สง วิทยากรรายวิชา 83446559 การจัดการสถานแสดง

พันธุสัตวน้ําสาธารณะ รับจากบานพัก จ.ชลบุรีมาสอน ณ มหาวิทยาลัย

บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2100063020045 17/2/2020 - -

1535 ขออนุมัติจางสําเนาเอกสาร จํานวน 1,618 หนา เพื่อใชเปนเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

728.10 728.10 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2100063020054 24/2/2020 - -

1536 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการทํางาน

ของบุคลากรของบุคลากรคณะเทคโนโนโลยีทางทะเล

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด PO2100063030001 1/3/2020 - -

1537 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 โครงการ เพื่อใหหนวยงานปฏิบัติ

สหกิจศึกษาของนิสิตสหกิจ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญเที่ยงผลไมแปรรูป และรานคาสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

PR2200063010078 1/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1538 ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 5 รายการ เพื่อใชในรายวิชาเทคนิค

การปรับปรุงพันธุพืช (Technique in Plant Breedings)

11,580.00 11,580.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโศรดา วงคแกว และนายพศิน คุณธรรม PR2200063010064 1/2/2020 - -

1539 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศวันที่ 31 มกราคม 2563 

เพื่อรับนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเดินทางจากฝกปฏิบัติงาน

โครงการสหกิจศึกษา จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2200063010080 1/2/2020 - -

1540 100/4F จํานวน 100 กลอง เพื่อใชประดับตกแตงในงานสืบสาน

วัฒนธรรม และใชในกิจกรรมตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรและศิลปสา

สตร

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.ที.ไลทติ้ง PR2200063010066 1/2/2020 - -

1541 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรจํานวน 1 รายการ เพื่อใชในการเรียนการ

สอนวิชาปรับปรุงพันธุพืชดวยเทคโนโลยีชีวภาพ

1,420.00 1,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแกส จํากัด PR2200063010027 1/2/2020 - -

1542 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563

 เพื่อรับ-สงคณาจารยของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรเดินทาง

กลับจากเขารวมสังเกตการณโครงการ Holistic Areas Sase

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2200063020006 5/2/2020 - -

1543 ขออนุมัติจางพิมพไวนิลนําเสนอผลงาน จํานวน 1 แผน เพื่อนําเสนอ

ผลงานนิสิต AUCC2020 ในโครงการนําเสอนผลงานของนิสิตประจําป

การศึกษา 2562

620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท PR2200063020005 5/2/2020 - -

1544 ขออนุมัติจางทําปายประชาสัมพันธจํานวน 3 ปาย เพื่อประชาสัมพันธ

โครงการแขงขันวาวดุยดุย เพื่อสืบสานประเพณี และสงเสริมมรดกภูมิ

ปญญาไทยจันทบุรี

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท PR2200063020019 9/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1545 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ Laser Toner HPCE285A จํานวน 1 กลอง เพื่อ

ใชสําหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนขออาจารยในคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PR2200063020029 14/2/2020 - -

1546 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณจายน้ํา จํานวน 7 รายการ เนื่องจากในแปลง

พื้นที่เกษตรมีน้ําไมเพียงพอตอการใช จึงตอทอน้ํามาจากปมน้ําบริเวณ

สนามกีฬามาใช

14,070.00 14,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) และ

ราน 

จ.เจริญพาณิชย 

PR2200063020030 14/2/2020 - -

1547 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ วันที่ 21 กุมภาพันธ 

2563  เพื่อรับสงวิทยากรในโครงการอบรม Pitching และบุคลิกภาพ

ในการนําเสนองาน

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2200063020047 17/2/2020 - -

1548 ขออนุมัติคาวัสดุและอุปกรณ เพื่อใชในโครงการ นานา ทัศนะกับโนต 

อุดม แตพานิช ประจําปการศึกษา 2563

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท PR2200063020046 17/2/2020 - -

1549 1 โครงการ เพื่อใชในโครงการ นานา ทัศนะกับโนต อุดม แตพานิช 

ประจําปการศึกษา 2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แมละมอม , รานบานตนน้ํา, 

บริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด, นางสาวจิดา

ภา กลากสิกิจ 

PR2200063020045 17/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1550 ขออนุมัติซื้อหลอดไฟ LED พรอมราวยาว 120 เซนติเมตร เพื่อใชใน

การติดตั้งใชวางตัวอยางพืชในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส PR2200063020048 18/2/2020 - -

1551 ขออนุมัติจางซอมตูเย็นจํานวน 1 เครื่องโดยเปลี่ยนมอเตอรพัมลมคอยล

รอน จํานวน 1 ชุด เพื่อใหตูเย็นทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (มบ.จบ.

5408010010013)

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส อาร เครื่องเย็น PR2200063020049 18/2/2020 - -

1552 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 โครงการ เพื่อมอบใหกับบริษัท การ

บินนกแอร จํากัด มหาชน เพื่อการไปศึกษาดูงาน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญเที่ยงผลไมแปรรูป PR2200063020060 19/2/2020 - -

1553 ขออนุมัติจางถายเอกสารประกอบโครงการ เพื่อใชในโครงการปรับปรุง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกสและการคา

ชายแดน ปการศึกษา 2564

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปป 

เซ็นเตอร

PR2200063020061 19/2/2020 - -

1554 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชในโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกสและ

การคาชายแดน ปการศึกษา 2564

760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชุดา เฮงศิริ PR2200063020062 19/2/2020 - -

1555 ขออนุมัติจางทําสติ๊กเกอร จํานวน 6 แผน เพื่อประชาสัมพันธโครงการ

หยาดโลหิตชวยชีวิตเพื่อนมนุษย ปการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท PR2200063020057 20/2/2020 - -

1556 ขออนุมัติจางซอมเครื่องปรับอากาศจํานวน 2 เครื่อง เนื่องจาก

เครื่องปรับอากาศไมเย็นทําใหมีผลตอการเจริญเติบโตตอพืชตัวอยาง

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส อาร เครื่องเย็น PR2200063020066 24/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1557 ขออนุมัติเชาเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด เพื่อนํามาใชในการสานสัมพันธ

ชาวเรานองพี่ BA ครั้งที่ 7

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรุณ ประมวลสุข PR2200063020068 27/2/2020 - -

1558 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณที่ใชในการจัดแสดงงาน โครงการ Bankok 

Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 65

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอกาลิโก PR2300063020021 14/2/2020 - -

1559 จางทําแผนพับ A4 พิมพ 4 สี หนา-หลัง กระดาษอารต 130 แกรม พับ

 3 จํานวน 5,000 แผน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไอปริ๊นท PR2300063010044 18/2/2020 - -

1560 ซื้อวัสดุและอุปกรณประกอบโครงการแสดงผลงานนิสิตสาขาการ

ออกแบบเครื่องประดับ (JAB)

4,260.00 4,260.00 เฉพาะเจาะจง รานโฆษิตวิทยา PR2300063010046 18/2/2020 - -

1561 จัดซื้อเบาครูซิเบิล จํานวน 12 เบา และฝาเบาครูซิเบิล จํานวน 12 ฝา 2,820.00 2,820.00 เฉพาะเจาะจง รานรจนา เจียรนัย PR2300063010041 18/2/2020 - -

1562 จางทําไดคัทที่คั่นหนังสือ จํานวน 5,000 อัน 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไอปริ๊นท PR2300063010043 18/2/2020 - -

1563 จางเหมาทําความสะอาดหองพักรับรองคณบดี (หอง 202) วันที่ 5 , 12

 , 19 , 26 มกราคม พ.ศ. 2563

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี นอยหลา PR2300063010009 18/2/2020 - -

1564 จางพิมพโปสเตอรประกอบการแสดงผลงานวิชาการในงานประชุม

วิชาการ MST37

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไอปริ๊นท PR2300063020034 21/2/2020 - -

1565 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต(รถตู) ทะเบียน ฮท 107 กทม.

 (เช็คระยะครบ 260,000 กม.) เพื่อซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต 

สําหรับใชในการปฏิบัติงานราชการของคณะฯ

3,239.43 3,239.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2400063020005 5/2/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

1566 ขออนุมัติซื้อกระดาษทิชชูมวนใหญ 18 หีบ(กลอง) สําหรับใชในหองน้ํา

ชาย-หญิง ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการ

ทองเที่ยว

15,569.98 15,569.98 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซัมเซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

2008

PO2400063020001 6/2/2020 - -

1567 ขออนุมัติซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตราชการ ทะเบียน 1กช

637 สําหรับใชในรถจักรยานยนตราชการในการติดตอราชการรับ-สง

เอกสาร

80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR2400063020017 7/2/2020 - -

1568 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว (แอลกอฮอลลเจล ทําความสะอาดมือ

โดยไมตองใชน้ําลาง 3500มล.) 4 แกลลอน สําหรับใชภายในอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการทองเที่ยว

2,036.98 2,036.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2400063020018 11/2/2020 - -

1569 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต(รถตู) ทะเบียน ฮท 107 กทม.

 (เปลี่ยนประเก็นและลูกหมากกันโคลง) เพื่อซอมแซมและบํารุงรักษา

รถยนตราชการ สําหรับใชในการปฏิบัติงานราชการของคณะฯ

10,622.96 10,622.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2400063020023 17/2/2020 - -

1570 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 3 ชิ้น (สินคาของฝากภาคตะวันออก) เพื่อมอบ

ใหกับ 3 สถาบัน โครงการประชุมเครือขายสถาบันการศึกษาแหง

ภูมิภาคดานบริหารธุรกิจ Thailand Regional Business Schools 

Network (TRBS NET) ครั้งที่ 1/2563 (20-21กพ63)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมารดา หนองมน PR2400063020024 18/2/2020 - -
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1571 ขออนุมัติจางทําโลรางวัล จํานวน 16 โล เพื่อมอบใหกับสถาน

ประกอบการดีเดนและสถานประกอบการ Engagement 15ป 10ป 

โครงการ ''งานวันสหกิจศึกษาคณะการจัดการและการทองเที่ยว 

ประจําปการศึกษา 2562''(27กพ63)

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ณ.บางแสนอวอรด PR2400063020030 21/2/2020 - -

1572 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 9 รายการ สําหรับใชในการจัดการ

เรียนการสอนและการฝกปฏิบัติการของนิสิต ในรายวิชา66145159 

การประกอบอาหารไทยและนานาชาติ และวิชา66147159 การ

ดําเนินงานและการจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง

14,632.50 14,632.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เค.เอช.คิทเชนแวร จํากัด (สํานักงานใหญ) PR2400063020029 21/2/2020 - -

1573 ขออนุมัติจางเดินปลั๊กไฟ 30 จุด สําหรับสถานประกอบการงาน BBS 

Job Fair 2020 โครงการ ''งานวันสหกิจศึกษาคณะการจัดการและการ

ทองเที่ยว ประจําปการศึกษา 2562''(27กพ63)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร เย็นสุดใจ PR2400063020034 24/2/2020 - -

1574 ขออนุมัติซื้อแผน PVCสูญญากาศ ขนาด92ซม. จํานวน 11เมตร สําหรับ

ใชติดกระจกหนาตางและกระจกประตูหองเรียน (บังตา) (หองBBS 

702A-D) อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการทองเที่ยว

4,345.00 4,345.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด PR2400063020031 24/2/2020 - -

1575 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มถังใส 27 ถัง สําหรับบริโภคภายในอาคาร บริการผู

มาติดตอราชการ คณะการจัดการและการทองเที่ยว

945.00 945.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจี๊ด มณีรัตน PR2400063020033 24/2/2020 - -

1576 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล 1 ผืน ขนาด 3x2 เมตร สําหรับ

ประชาสัมพันธ โครงการ ''งานวันสหกิจศึกษาคณะการจัดการและการ

ทองเที่ยว ประจําปการศึกษา 2562''(27กพ63)

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอารตมีเดีย จํากัด PR2400063020036 25/2/2020 - -

หนา้ 280



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1577 ขออนุมัติจางปริ้นทสีโปสเตอร 25 แผน สําหรับจัดนิทรรศการนิสิตสห

กิจศึกษาดีเดน และโครงการสหกิจศึกษา โครงการ ''งานวันสหกิจ

ศึกษาคณะการจัดการและการทองเที่ยว ประจําปการศึกษา 2562''(27

กพ63)

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส เอส เซอรวิส แอนด ซัพพลาย PR2400063020037 25/2/2020 - -

1578 ขออนุมัติจางเหมาบริการซัก อบ รีด ชุดเครื่องนอน สําหรับใชใน

หองพักรับรองของคณะ หอง 106-107  ชั้น1 อาคารมีชัย ฤชุพันธุ 2

455.00 455.00 เฉพาะเจาะจง รานลุงเภาซักอบรีด PR2400063020035 25/2/2020 - -

1579 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว (เจลลางมือแบบขวด) ทําความ

สะอาดมือโดยไมตองใชน้ําลาง 450มล.) 10 ขวด สําหรับใชภายใน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการทองเที่ยว

2,473.52 2,473.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2400063020042 28/2/2020 - -

1580 ซอมแซมและบํารุงรักษารถตูปรับอากาศ ทะเบียน นค-8079 ชบ 3,791.55 3,791.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2500063020001 3/2/2020 - -

1581 จางซอมมอเตอรเครื่องปมดูดน้ําหอพักนิสิตแพทยชาย จํานวน 1 งาน 4,290.00 4,290.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR2500063010107 4/2/2020 - -

1582 จางเปลี่ยนบันไดบอพักน้ําดาดฟาชํารุด หอพักนิสิตแพทยชายและหญิง

 จํานวน 2 ชุด

12,650.00 12,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน PO2500063020001 4/2/2020 - -

1583 คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรับ - สง เอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ปตท.หนองมน PR2500063020012 4/2/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

1584 จางซอมแซมพื้นอิฐตัวหนอนชํารุด หอพักนิสิตแพทยชาย จํานวน 1 งาน 4,140.00 4,140.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน PR2500063010108 4/2/2020 - -

1585 คาของที่ระลึก โครงการบริการวิชาการเรื่อง ''การตอนรับอาคันตุกะ

และการพัฒนาดานภาษาอังกฤษสําหรับคณาจารย บุคลากรและนิสิต

แพทย''

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการมหาวิทยลัยบูรพา PR2500063020005 4/2/2020 - -

1586 คาวัสดุ วัสดุประชาสัมพันธ วัสดุคอมพิวเตอร โครงการบริการวิชาการ

เรื่อง ''การตอนรับอาคันตุกะและการพัฒนาดานภาษาอังกฤษสําหรับ

คณาจารย บุคลากรและนิสิตแพทย''

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบานดินสอ ๒๖ PR2500063020004 4/2/2020 - -

1587 จัดซื้อวัสดุ วัสดุสํานักงาน วัสดุอื่นๆ โครงการ ''ปฐมนิเทศนนิสิตแพทย

จากตางประเทศ

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง รานบานดินสอ ๒๖ PR2500063020006 4/2/2020 - -

1588 คาของที่ระลึกโครงการบูรณาการสหสาขาวิชาชีพภายใตความรวมมือ

สถาบันตางประเทศ เรื่อง ''ประชุมวิชาการดานพฤติกรรมและ

สุขภาพจิต ครั้งที่ 4:สมอง จิตใจ และการเรียนรู''

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการมหาวิทยลัยบูรพา PR2500063020009 4/2/2020 - -

1589 จัดซื้อน้ํายาทดสอบโลหิต สําหรับการเรียนการสอน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย PR2500063020041 5/2/2020 - -

1590 จัดซื้อน้ําถัง 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มวีเจ PR2500063020035 5/2/2020 - -

1591 จัดซื้อถุงผาพรอมสกรีน สําหรับงานประชาสัมพันธ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บานดินสอ 26 PR2500063020034 5/2/2020 - -

1592 คาวัสดุ  สําหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การเรียนรู ประจําปงบประมาณ 2563

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR2500063020033 5/2/2020 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1593 คาวัสดุ  สําหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การเรียนรู ประจําปงบประมาณ 2563

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2500063020032 5/2/2020 - -

1594 จัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูล 1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง PR2500063020043 5/2/2020 - -

1595 จางเปลี่ยนแบตเตอรี่ สําหรับลิฟตประจําคณะแพทยศาสตร 58,143.80 58,143.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด PO2500063020002 5/2/2020 - -

1596 จางถายเอกสารสี - ขาวดํา 55,306.14 55,306.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด PR2500063020042 5/2/2020 - -

1597 จางซอมแซมและบํารุงรักษาลิฟต ประจําอาคารสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา

98,600.50 98,600.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด PO2500063020003 5/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1598 จางจัดทําสายคลองคอ สําหรับอาจารยแพทย/นิสิตแพทย 14,600.00 14,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR2500063020039 5/2/2020 - -

1599 จางจัดทํานามบัตร 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR2500063020036 5/2/2020 - -

1600 จัดซื้อโทรศัพทไรสาย 1,790.00 1,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2500063020037 5/2/2020 - -

1601 วัสดุ อุปกรณ สําหรับจัดโครงการประเมินบัณฑิตแพทยและศึกษา

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ประจําปการ 2562 คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร,บริษัท ซีโอแอล จํากัด PR2500063020040 5/2/2020 - -

1602 คาวัสดุอุปกรณ โครงการบูรณาการสหสาขาวิชาชีพภายใตความรวมมือ

กับสถาบันตางประเทศ เรื่อง ''ประชุมวิชาการดานพฤติกรรมและ

สุขภาพจิต ครั้งที่ ๔: สมอง จิตใจ และเรียนรู''

22,900.00 22,900.00 เฉพาะเจาะจง รานบานดินสอ ๒๖ PR2500063020046 6/2/2020 - -

1603 ขอซื้อน้ําดื่ม จํานวน 600 แพค 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลายเออร แอนด เซอรวิส 

จํากัด

PO2500063020004 11/2/2020 - -

1604 ซื้อวัสดุอุปกรณ งานชางและซอมบํารุง จํานวน 3 รายการ 6,870.00 6,870.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR2500063020063 11/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1605 ซอมแซมและบํารุงรักษารถตูปรับอากาศ ทะเบียน นง-588 ชลบุรี 31,804.70 31,804.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2500063020075 12/2/2020 - -

1606 จัดซื้อวิทยุ สําหรับงานยานพาหนะ 44,755.00 44,755.00 เฉพาะเจาะจง ศรีราชา คอลล ซายน PR2500063010097 13/2/2020 - -

1607 ซอมแซมและบํารุงรักษารถตูปรับอากาศ นง-5599 ชลบุรี 3,194.49 3,194.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2500063020078 14/2/2020 - -

1608 ซื้อถาน จํานวน 3 รายการ 11,160.01 11,160.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2500063020079 17/2/2020 - -

1609 คาปายโครงการ สําหรับโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต รุนที่ 8

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR2500063020117 27/2/2020 - -

1610 ขออนุมัติเบิกคาจัดจางเหมายานพาหนะรับสงนิสิตโครงการกีฬา

สมาพันธนิสิตนักศึกษาแพทยแผนไทยและแพทยแผนไทยประยุกต วันที่

 14-17 กุมภาพันธ 2563

50,000.00      50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แชมปมหานคร ทราเวล/เสนอราคา 50,000

 บาท

PO2700063020001 11/2/2020 - -

1611 ขออนุมัติเบิกคาซอมคอมพิวเตอรตั้งโตะ 500.00           500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ตเทคโนโลยี จํากัด/เสนอราคา 500 

บาท

PR2700063020010 25/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1612 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนวิชาสมุนไพรใน

ชีวิตประจําวัน กลุม 1-3  วันที่ 2-4 มีนาคม 2563

2,230.00        2,230.00 เฉพาะเจาะจง นางเสงี่ยม ไมแปน   /เสนอราคา 2,230 บาท PR2700063020015 28/2/2020 - -

1613 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 คัน เพื่อรับ-สงอาจารย

จุฑามาศ สนธิรัตน มาสอนรายวิชา 68432759 โภชนาการคลินิก 2 

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2563

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษเทพ  บุญนาค ราคาที่ตกลงจาง 2,900 

บาท

PR3600063020005 4/2/2020 - -

1614 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการจัดโครงการกีฬาเทา-ทอง คณะสหเวชศาสตร

 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา 2562 ในวันที่ 11-29 

กุมภาพันธ พ.ศ.2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา

3,573.00 3,567.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

27 บาท ,รานเชาชุดไนท บางแสน ราคาที่ตกงซื้อ 

1,800 บาท, บานจิปาถะ ราคาที่ตกลงซื้อ 243 

บาท,บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด สาขาที่ 0007 (บาง

แสน) ราคาที่ตกลงซื้อ 1,497 บาท

PR3600063020008 5/2/2020 - -

1615 ขออนุมัติจางเปดตูล็อคเกอรพรอมกุญแจ จํานวน 47 ตู หอง 

502,503,508

9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ ราคาที่ตกลงจาง 9,400 บาท PR3600063020017 6/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1616 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถตู จํานวน 4 วัน เพื่อรับ-สง อาจารยออก

นิเทศโครงการฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทางคลินิก 2 ประจําป

การศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 16 มีนาคม -22 เมษายน 2563 ณ 

แหลงฝกปฏิบัติงาน

12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี ราคาที่ตกลงจาง 12,900 บาท PO3600063020001 7/2/2020 - -

1617 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา 68449359 โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2561 มีนิสิต จํานวน 2 คน

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนซมารท ไบโอเทค จํากัด ราคาที่ตกลง

ซื้อ 3,900 บาท

PR3600063020026 11/2/2020 - -

1618 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 5 รายการ 

เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร กลุม

นายพลวิชญ สุขเกิด (อ.นริศาสํารองจาย)

1,249.00 684.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ.สาขาบางแสน สาขาที่ 

00084 ราคาที่ตกลงซื้อ 684 บาท

PR3600063020027 12/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1619 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 คัน เพื่อรับ-สง ภญ.ดร.ธนา

ทิพย ธรรมาเจริญสุข มาสอนรายวิชา 68622161 เภสัชวิทยาสําหรับ

โภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร ในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษเทพ  บุญนาค ราคาที่ตกลงจาง 2,900 

บาท

PR3600063020030 12/2/2020 - -

1620 ขออนุมัตจัดทําตรายาง จํานวน 2 อัน (เงินหมุน) 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค ราคาที่ตกลงจาง 360 บาท PR3600063020034 13/2/2020 - -

1621 ขออนุมัติจัดซื้อสัตวทดลอง เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนในวิชา 

68429159 การใชสัตวทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร

13,092.50 13,092.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 13,092.50 บาท

PO3600063020002 13/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1622 ขออนุมัติจัดซื้อหนากากเหล็ก 2 ชอง จํานวน 1 อัน เนื่องจากชอง

เชื่อมตอ HDMI หนากาก หองเรียน 403 แตกชํารุดไมสามารถใชงานได

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

1,000 บาท

PR3600063020035 13/2/2020 - -

1623 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร Kyocera จํานวน 6 หลอด เพื่อใช

สําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร และการจัดทํา

ขอสอบ

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่ตกลงซื้อ 19,200 

บาท

PO3600063020003 14/2/2020 - -

1624 ขออนุมัติซอมเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 1 เครื่อง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง

3,500 บาท

PR3600063020039 14/2/2020 - -

1625 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 คัน เพื่อรับ-สง ผศ.พญ.

จริยา ไวศยารัทธ มาสอนรายวิชา 68532559 มหศัลยพยาธิวิทยา 2 

ภาคเรียน 2/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย ราคาที่ตกลงจาง 2,800

 บาท

PR3600063020037 14/2/2020 - -

หนา้ 289



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1626 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายาสารเคมี จํานวน 10 รายการ 10,900.00 10,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ

 10,900 บาท

PO3600063020005 17/2/2020 - -

1627 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง (หองอาจาร

ใหญ)

22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรางธรรม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาที่ตกลง

จาง 22,684 บาท

PO3600063020004 17/2/2020 - -

1628 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง หอง 209,507 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรางธรรม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาที่ตกลง

จาง 3,745บาท

PR3600063020046 17/2/2020 - -

1629 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง หอง 605 642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรางธรรม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาที่ตกลง

จาง 642 บาท

PR3600063020047 17/2/2020 - -

1630 ขออนุมัติจางเปลี่ยนลูกบิดประตู จํานวน 1 ชุด (จายคุณสมศักดิ์) 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง 500

 บาท

PR3600063020048 17/2/2020 - -

หนา้ 290



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1631 ขออนุมัติจัดทําปายสแตนเลสสกัดกรด จํานวน 2 ปาย 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคาที่ตกลงจาง 2,400 บาท PR3600063020053 17/2/2020 - -

1632 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 6 รายการ เพื่อใชในการเรียน

การสอนรายวิชาโครงงานวิจัยสาขาชีวเวชศาสตร วิชา 68449359 (อ.

พรอนันต)

2,426.76 2,426.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

2,426.76 บาท

PR3600063020051 17/2/2020 - -

1633 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชในการเรียน

การสอนรายวิชาโครงงานวิจัยสาขาชีวเวชศาสตร วิชา 68449359 (อ.

วิทูร) มีนิสิต 4 คน

4,429.80 4,429.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

4,429.80 บาท

PR3600063020050 17/2/2020 - -

1634 ขออนุมัติจางซอมขากระดานไวทบอรด จํานวน 1 งาน (จายคุณสมศักดิ์) 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง 700

 บาท

PR3600063020056 18/2/2020 - -

หนา้ 291



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1635 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 2 รายการ เพื่อใชในการ

เรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยสาขาชีวเวชศาสตร 68449359 เบิก

ครั้งที่ 1 (อ.อุไรภรณสํารองจาย)

728.00 728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองเบเกอรี่จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 728

 บาท

PR3600063020055 18/2/2020 - -

1636 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโตะ จํานวน 2 เครื่อง 

เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชาโลหิตวิทยา

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ

 6,000 บาท

PR3600063020058 19/2/2020 - -

1637 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุรองนอนสัตวทดลอง จํานวน 20 กิโลกรัม 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 4,601 บาท

PR3600063020059 19/2/2020 - -

หนา้ 292



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1638 ขออนุมัติจัดจางซอมและบริการตรวจเช็คเครื่องอบผา จํานวน 1 เครื่อง 

(คลินิกกายภาพบําบัด)

856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเลคโทรลักซ ประเทศไทย จํากัด ราคาที่

ตกลงจาง 856 บาท

PR3600063020069 20/2/2020 - -

1639 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 5 เครื่อง (คลินิก

กายภาพบําบัด)

6,650.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง

6,650 บาท

PR3600063020063 20/2/2020 - -

1640 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการจัดโครงการ จํานวน 3 รายการ 1,985.00 1,943.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

1,943 บาท

PR3600063020064 20/2/2020 - -

หนา้ 293



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1641 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 4 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยากาย

วิภาค

8,699.10 8,699.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตก

ลงซื้อ 8,699.10 บาท

PR3600063020075 21/2/2020 - -

1642 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยากาย

วิภาค

25,894.00 25,894.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารซีไอ แล็บสแกน จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ

 25,894 บาท

PO3600063020006 21/2/2020 - -

1643 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

14,766 บาท

PO3600063020008 21/2/2020 - -

หนา้ 294



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1644 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 7,490 

บาท

PR3600063020074 21/2/2020 - -

1645 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยากาย

วิภาค

14,544.00 14,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 14,544

 บาท

PO3600063020007 21/2/2020 - -

1646 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 จํานวน 39 

รายการ หัวขอ Medical Nutrition Therapy for Cancer and 

Metaboilc Stress วันที่ 6 มีนาคม 2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน ลิ้มเฮาะสูน ราคาที่ตกลงซื้อ 2,000 

บาท

PR3600063020080 24/2/2020 - -

1647 ขออนุมัติจัดซื้อปายสติ๊กเกอร (พลาสวูด) จํานวน 27 แผน (จายราน

ซีลลอส)

2,295.00 2,295.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาที่ตกลงจาง 2,295

 บาท

PR3600063020086 25/2/2020 - -

หนา้ 295



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1648 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 19 รายการ 

เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยสาขาชีวเวชศาสตร

 (อ.อุไรภรณสํารองจาย)

6,607.50 6,607.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองเบเกอรี่ แอนด ซัพพลาย จํากัด 

ราคาที่ตกลซื้อ 601 บาท,เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ.

สาขาบางแสน สาขาที่ 00083 ราคาที่ตกลงซื้อ 

1,471.50 บาท,บริษัท แฮปปฟารม เกิดผล จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,500 บาท,รานเจียบฮวด ราคา

ที่ตกลงซื้อ 298 บาท,บริษัท ภูดอย อินตัสเดรียล 

จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 2,700 บาท

PR3600063020090 26/2/2020 - -

1649 ขออนุมัติจัดซื้อสาย HDMI 3 เมตร จํานวน 3 ชิ้น เพื่อใชสําหรับการตอ

โปรเจคเตอร และโทรทัศน หอง 508 ในการเรียนการสอน

839.99 839.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อ 

839.99 บาท

PR3600063020088 26/2/2020 - -

1650 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตูจํานวน 1 คัน เพื่อรับ-สง ประธาน

สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค และอาจารยประจําสาขาโภชนบําบัดเขา

ปรึกษาหารือกับนายกสมาคมนักกําหนดอาหารเรื่องการปรึกษาผละ

กระทบ พรบ.ที่เกิดขึ้นกับเด็กโภชนชีวเวช ป 3 และ 4 ในวันที่ 28 ก.พ.

63 (อ.นรินทรสํารองจาย)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูขาติ  พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจาง 3,000 บาท PR3600063020089 26/2/2020 - -

หนา้ 296



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1651 ซื้อวัสดุ กระดาาบรูฟ จํานวน 20 แผนสําหรับใชในการจัดโครงการ

เรียนรูจากผูมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

80.00            80.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR3800063020020 4/2/2563 - -

1652 ซื้อวัสดุ ปากกาเมจิก คลิปดํา กระดาษถายเอกสาร กระดาษสีถาย

เอกสาร โพสตอิท รายละเอียดตามเอกสารแนบ สําหรับใชในการ

ดําเนินการจัดโครงการเรียนรูจากผูมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

วิศวกรรมซอฟตแวร

2,885.66 2885.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3800063020021 4/2/2563 - -

1653 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จําสวน 1 งาน สําหรับเดินทางไป

กลับ ในการเขารวมประชุมวิชาการรับดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร 

ภูมิภาคอาเซียน (AUCC) ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

14,000.00      14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม PO3800063020001 5/2/2563 - -

1654 ซื้อแอลกอฮอล จํานวน 17 ขวด 2,890.00        2,890.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ เอื้อเฟอ PR3800063020063 6/2/2563 - -

1655 ซื้อ Power Supply จํานวน 2 ตัว 3,852.00        3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR3800063020088 11/2/2563 - -

1656 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ 100.00           100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR3800063020089 11/2/2563 - -

1657 จางเหมายานพาหนะตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางสหกิจ

ศึกษา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563

3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063020093 12/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1658 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับใชในการ

เดินทางในโครงการความรวมมือดานวิชาการและวิจัยระหวาง 

Toyohashi University of Technology กับคณะวิทยาการ

สารสนเทศ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2563

2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063020122 13/2/2563 - -

1659 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

กลับเพื่อสหกิจศึกษาในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563

3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063020142 20/2/2563 - -

1660 ซื้อแอลกอฮอล สําหรับใชทําความสะอาดฆาเชื้อ จํานวน 25 ขวด 3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ เอื้อเฟอ PR3800063020143 20/2/2563 - -

1661 จางเหมาบํารุงรักษาระบบดังเพลิงหองเซิรฟเวอร (FM-200) ระหวาง

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 25 กันยายน 2563

27,820.00      27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟรเทรดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) PO3800063020007 21/2/2563 - -

1662 จางถมดินลานจอดรถยนตดานหลังอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 

จํานวน 1 งาน

49,100.00      49,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม PO3800063020005 21/2/2563 - -

1663 ซื้อน้ํากลั่นแบตเตอรี่ 24 ขวด น้ํายาเอนกประสงค จํานวน 2 กระปอง 

จารบีเอนกประสงค 2 กระปอง

1,520.00        1,520.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800063020148 21/2/2563 - -

1664 จางแกไขฟงกชั่นการทํางานระบบเครื่องปรับอากาศหองพักอาจารย ชั้น

 9 (42 หอง) จํานวน 1 งาน

22,470.00      22,470.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800063020006 21/2/2563 - -

1665 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางเขา

รวมประชุมสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 27 

กุมภาพันธ 2563

2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063020157 24/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1666 ซื้อหมีกพิมพ จํานวน 9 หลอด สําหรับเครื่องถายเอกสารริโก 35,700.00      35,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PO3800063020009 26/2/2563 - -

1667 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ 100.00           100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR3800063020174 26/2/2563 - -

1668 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางสห

กิจศึกษา ณ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด) ในวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2563

2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063020175 26/2/2563 - -

1669 ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 70แกรม จํานวน 300 รีม 27,285.00      27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PO3800063020011 27/2/2563 - -

1670 ซื้อหมึกพิมพเลเซอร สําหรับเครื่อง Kyocera จํานวน 8 หลอด 25,600.00      25,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PO3800063020010 27/2/2563 - -

1671 จางถายเอกสารขอสอบ 7,978.50 7,978.50 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง/เสนอราคา 7,978.50 

บาท

PR3900063020001 4/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1672 จางเหมารถตู วันที่ 5 ก.พ. 2563 (ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ) 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ  ยั่งยืน/เสนอราคา 2,500.00 บาท PR3900063020003 4/2/2563 - -

1673 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต/เสนอราคา 3,200.00

 บาท

PR3900063020015 6/2/2563 - -

1674 ซอมแซมครุภัณฑสํารวจ 25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจวิสัย จํากัด/เสนอราคา 25,200.00 บาท PO3900063020002 11/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1675 จางทํานามบัตรผูบริหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โสระยา  นอมเศียร/เสนอราคา 3,000.00 

บาท

PR3900063020022 7/2/2563 - -

1676 จางเหมาบริการรถยนต 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนอิเล็คทรอนิคส/เสนอราคา 4,500.00 บาท PR3900063020020 7/2/2563 - -

1677 จางเหมารถตู วันที่ 17 ก.พ. 2563 (ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ  ยั่งยืน/เสนอราคา 2,000.00 บาท PR3900063020024 14/2/2563 - -

1678 จางเหมารถตู วันที่ 21 ก.พ. 2563 (ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ  ยั่งยืน/เสนอราคา 2,000.00 บาท PR3900063020027 17/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1679 ซื้อวัสดุหลอดไฟ 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง/เสนอราคา 250.00 บาท PR3900063020035 25/2/2563 - -

1680 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ (ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ) 2,575.02 2,575.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)/เสนอราคา 

2,575.02 บาท

PR3900063020036 25/2/2563 - -

1681 ซื้อวัสดุโครงการฯ 210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด/เสนอราคา 

210.00 บาท

PR3900063020037 26/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1682 ซื้อของที่ระลึกโครงการฯ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/เสนอราคา 

720.00 บาท

PR3900063020038 26/2/2563 - -

1683 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําแผนพับในการประชาสัมพันธคณะดนตรีและ

การแสดง

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด/ราคาที่ตกลงจาง 7,000

 บาท

PR4200063020002 3/2/2563 - -

1684 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําโนตเพลง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา  พฤกษชลธาร/ราคาที่ตกลงจาง 

2,000 บาท

PR4200063020003 3/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1685 ขออนุมัติจัดซื้อเจลลางมือ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญณา  ไกรสินธุ/ราคาที่ตกลงซื้อ 5,000 บาท PR4200063020015 6/2/2563 - -

1686 ขออนุมัติจางเหมาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลอาคารคณะดนตรีและการแสดง 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง รานโกเมท บริการ/ราคาที่ตกลงจาง 1,150 บาท PR4200063020014 6/2/2563 - -

1687 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่มและสายชําระ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง รานบรีสสาย 2/ราคาที่ตกลงซื้อน้ําดื่ม 1,800 บาท

 ,รานไพรเวชคาวัสด/ุราคาที่ตกลงซื้อสายชําระ 

100 บาท

PR4200063020019 7/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1688 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต-สงอาจารยเจาหนาที่ในการเขารวม

ประชาสัมพันธหลักสูตรคณะดนตรีและการแสดง ณ โรงเรียนดัดดรุณี 

ฉะเชิงเทรา

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/ราคาที่ตกลงจาง 2,300 

บาท

PR4200063020023 17/2/2563 - -

1689 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร SomSung 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลายราคาที่ตกลงซื้อ 10,500 บาท PR4200063020031 21/2/2563 - -

1690 ขออนุมัติจางถายเอกสาร 66.50 66.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR4300063020001 4/2/2020 - -

1691 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต (รถตู) รับสงคณาจารยไปทําการสอน

 ณ วิทยาเขตสระแกว วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง PR4300063020016 13/2/2020 - -

1692 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให กรรมการผูจัดการ บริษัท ทสึจิ

ยา (ประเทศไทย) จํากัด ในโครงการ ''สงเสริมการเรียนการสอนโดย

การฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมการพยากรณยอดขาย และการศึกษาดู

งานดานการจัดการตลาดจากองคกรธุรกิจจริง ปการศึกษา 2562''

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR4300063020022 20/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1693 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต (รถตู) รับสงคณาจารยและนิสิต ไป

รวมงานรับมอบทุนการศึกษา จาก มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ อาคารศรี

อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย วัฒโน PR4300063020021 20/2/2020 - -

1694 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต (รถตู) เดินทางรับสงคณาจารยไปทํา

การสอน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.

 2563

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง PR4300063020023 27/2/2020 - -

1695 ขอซื้อ/จางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาล 11,777.50 11,777.50 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR8000063020021 3/2/2563 - -

1696 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 3 เครื่อง           33,210.00 33,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด PR8000063020002 3/2/2563 - -

1697 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020017 3/2/2563 - -

1698 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063020008 3/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1699 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย รายการ สําลีกอนชุปแอลกอฮอล

 100 แผง *8 กอน-Pจํานวน 10,000 ชิ้น

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020009 3/2/2563 - -

1700 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 2 รายการ  1. หลอด

เจาะคอสแตนเลส #6 จํานวน 6 ชุด 2. หลอดเจาะคอสแตนเลส #7 

จํานวน 6 ชุด

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด PR8000063020006 3/2/2563 - -

1701 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 3 รายการ 32,485.20 32,485.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020004 3/2/2563 - -

1702 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยรายการ ถุงมือตรวจโรคศรีตรัง

โกลฟ เบอร S จํานวน 800 กลอง

91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000063020007 3/2/2563 - -

1703 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษาโคมไฟถนน 35,100.00 35,100.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR8000063020026 3/2/2563 - -

1704 ขออนุมัติซื้อ Blood tubing Set NS-2060 No.15 (INT) จํานวน 

1,000 ชิ้น

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063020025 3/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1705 ขออนุมัติซื้อElisio 190 HR จํานวน 48 ชิ้น 50,400.00 50,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063020024 3/2/2563 - -

1706 ขออนุมัติซื้อHemoflow F60s จํานวน 28 ชิ้น 23,100.00 23,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063020023 3/2/2563 - -

1707 คาถายเอกสารประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

PR8000063020001 3/2/2563 - -

1708 ซื้อกระดาษถายเอกสาร 57,300.00 57,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR8000063020019 3/2/2563 - -

1709 ซื้อยา Glycophos conc 20 ml /vial จํานวน 3 กลอง 6,901.50 6,901.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020022 3/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1710 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) จํานวน 3000 

ขวด , N.S.S 0.9% 500 ml จํานวน 500 ถุง

93,500.00 93,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000063020015 3/2/2563 - -

1711 ซื้อยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml (Prevnar) จํานวน 

45 หลอด

93,122.10 93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020014 3/2/2563 - -

1712 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 1,640.00 1,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด PR8000063020018 3/2/2563 - -

1713 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด PR8000063020045 4/2/2563 - -

1714 ซื้อแบตเตอรี่ เครื่องลางและฆาเชื้อเอ็นโดสโคปแบบอัตโนมัติ 642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063120380 4/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1715 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020057 4/2/2563 - -

1716 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยรายการ ถุงมือผาตัด Sterile #

7.0  จํานวน 10 กลอง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด PR8000063020047 4/2/2563 - -

1717 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอรเชียล ซายส จํากัด PR8000063020053 4/2/2563 - -

1718 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 8,940.00 8,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR8000063020051 4/2/2563 - -

1719 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 31,800.00 31,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020048 4/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1720 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000063020049 4/2/2563 - -

1721 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020050 4/2/2563 - -

1722 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 83,500.00 83,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020046 4/2/2563 - -

1723 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 85,119.00 85,119.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020054 4/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1724 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 99,804.00 99,804.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020055 4/2/2563 - -

1725 ขอซื้อหัวกรอเร็ว 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็มมีเนนซ PR8000063010111 4/2/2563 - -

1726 ขออนุมัติซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 13,728.10 13,728.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด PO8000063020005 5/2/2563 - -

1727 จัดหาวัสดุสํานักงาน จํานวน 17 ชนิด 48,032.30 48,032.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR8000063020028 4/2/2563 - -

1728 จางซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลเครื่อง EKG 18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท เมดิคอล ไบโอเทค จํากัด PO8000063020001 4/2/2563 - -

1729 ซื้อยา Abiraterone acetate 500 mg tab (Zytiga) ฉร. จํานวน 2 

กลอง

67,998.50 67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020060 4/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1730 ซื้อยา Analgesic cream 30 gm (Flanil) จํานวน 2000 หลอด 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด PR8000063020058 4/2/2563 - -

1731 ซื้อยา Antacid 240 ml sus (Belcid) จํานวน 2000 ขวด 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด PR8000063020040 4/2/2563 - -

1732 ซื้อยา Calcipotriol + Bet. dipro 15 gm (Daivobet) จํานวน 100 

หลอด

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020072 4/2/2563 - -

1733 ซื้อยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จํานวน 220 กลอง 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063020071 4/2/2563 - -

1734 ซื้อยา Cc Diane21 (EE35+Cyproterone2)(Preme) จํานวน 36 แผง

 , Hista Oph e.d 10 ml (Allergis) จํานวน 600 ขวด

12,240.00 12,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด PR8000063020035 4/2/2563 - -

หนา้ 313



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1735 ซื้อยา Cetirizine 1 mg/ml 60 ml syr (Zymed) จํานวน 500 ขวด 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด PR8000063020073 4/2/2563 - -

1736 ซื้อยา Clorazepate (บจ4) 5 mg (Polizep5) จํานวน 20 กลอง 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด PR8000063020078 4/2/2563 - -

1737 ซื้อยา Dexpanthenol 5% Spray 20 ml 140d (Mar Plus) จํานวน 

20 ขวด

3,980.40 3,980.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020064 4/2/2563 - -

1738 ซื้อยา Dienogest 2 mg tab (Visanne) จํานวน 50 กลอง 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020063 4/2/2563 - -

1739 ซื้อยา Eletriptan 40 mg (Relpax) จํานวน 100 กลอง 17,869.00 17,869.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020075 4/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1740 ซื้อยา Fenofibrate 200 mg (Adfen-200) จํานวน 4400 กลอง 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020062 4/2/2563 - -

1741 ซื้อยา Fluti.P137+Azelastine50 nas.spray 120d (Dymista) 

จํานวน 30 ขวด

18,650.10 18,650.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020042 4/2/2563 - -

1742 ซื้อยา Gabapentin 100 mg (Gabutin) จํานวน 400 กลอง 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063020036 4/2/2563 - -

1743 ซื้อยา Gabapentin 300 mg cap (Berlontin) จํานวน 450 กลอง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063020070 4/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1744 ซื้อยา Galantamine 16 mg (Reminyl) ฉร. จํานวน 6 กลอง 19,478.28 19,478.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020067 4/2/2563 - -

1745 ซื้อยา Glucerna 400 gm จํานวน 100 กระปอง 38,413.00 38,413.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020037 4/2/2563 - -

1746 ซื้อยา HyOScine 10 mg tab (Buscopan) จํานวน 50 กลอง 45,796.00 45,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020066 4/2/2563 - -

1747 ซื้อยา Imidafenacin 0.1 mg tab (Uritos) จํานวน 50 กลอง 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020056 4/2/2563 - -

1748 ซื้อยา Iron Sucrose inj 100mg/5 ml (Femorum) จํานวน 100 

กลอง

71,500.00 71,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063020038 4/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1749 ซื้อยา LeuPRorelin 45 mg inj (Eligard) ฉร จํานวน 5 vial 73,188.00 73,188.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020061 4/2/2563 - -

1750 ซื้อยา Levetiracetam 500 mg/5 mL inj (Keppra) จํานวน 10 กลอง 44,993.50 44,993.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020076 4/2/2563 - -

1751 ซื้อยา MethiMazole 5 mg tab (Timazol) จํานวน 100 กลอง 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด PR8000063020077 4/2/2563 - -

1752 ซื้อยา Parecoxib 40 mg/2 ml inj (Dynastat) จํานวน 60 กลอง 58,165.20 58,165.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020065 4/2/2563 - -

1753 ซื้อยา Piperacillin4+Tazobactam0.5g inj (Tazocin) จํานวน 60 

กลอง

77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020059 4/2/2563 - -

1754 ซื้อยา Pneumococcal 0.5 ml inj (Pneumovax) จํานวน 5 vial 4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020068 4/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1755 ซื้อยา Pseudoephedrine (บจ2) 60 mg จํานวน 8 box , 

Pseudoephedrine (บจ2) 30mg/5 ml syr 60 ml จํานวน 6 กลอง

10,100.00 10,100.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอง

ควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000063020041 4/2/2563 - -

1756 ซื้อยา Ranolazine 500 mg tab (Ranexa) จํานวน 60 กลอง 95,144.40 95,144.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020033 4/2/2563 - -

1757 ซื้อยา Salbutamol 0.1 mg/P MDI (Salvo Evoh.200d) จํานวน 

300 ชุด

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063020052 4/2/2563 - -

1758 ซื้อยา Seretide S50+F250/P Accuhaler 60 dose จํานวน 200 ชุด 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020074 4/2/2563 - -

1759 ซื้อยา Sodium bicarbonate 7.5% inj 50 ml จํานวน 10 กลอง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063020069 4/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1760 ซื้ออะไหลเครื่องวัดความดันแบบปรอท 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด PR8000063020031 4/2/2563 - -

1761 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิกา จํากัด PR8000063020044 4/2/2563 - -

1762 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 1 รายการ 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020093 5/2/2563 - -

1763 จางเปลี่ยนยางรถยนตเปลี่ยนไสกรอง 15,145.68 15,145.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PO8000063020007 5/2/2563 - -

1764 ซื้อยา Lidocain 2%+chlorhex 0.05% jelly (Cathejell) จํานวน 4 

กลอง

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูฟารมา แอนด เฮลทแคร จํากัด PR8000063020087 5/2/2563 - -

1765 ซื้อเสื้อกาวน หองผาตัด 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด PR8000063020089 5/2/2563 - -

1766 ซื้อสายพาน 2 ชนิด 828.18 828.18 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR8000063020003 5/2/2563 - -

1767 ซื้อเครื่องขยายเสียง 41,195.00 41,195.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR8000063020091 5/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1768 ซื้อยา Metronidazole 400 mg tab จํานวน 30 กลอง 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด PR8000063020092 5/2/2563 - -

1769 ซื้อยา Berodual Inhaler 10 ml (200 dose) จํานวน 300 ชุด 56,817.00 56,817.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020119 6/2/2563 - -

1770 ซื้อยา Clindamycin gel 1% 7 gm (Vitara) จํานวน 50 หลอด 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020113 6/2/2563 - -

1771 ซื้อยา Enalapril 5 mg (Anapril5) จํานวน 100 กลอง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063020106 6/2/2563 - -

1772 ซื้อยา Fluoxetine 20 mg จํานวน 100 กลอง 7,597.00 7,597.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด PR8000063020107 6/2/2563 - -

1773 ซื้อยา Lidocaine 10% 50 gm (Xylocaine spray) จํานวน 20 ขวด ,

 Lidocaine+Prilocaine 2.5% 30 gm (EMLA) จํานวน 10 กลอง

15,461.50 15,461.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063020109 6/2/2563 - -

1774 ซื้อยา Yeast S.boulardil 282.5 mg (Bioflor 250) จํานวน 50 กลอง 12,091.00 12,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020117 6/2/2563 - -

1775 ซื้อยา N.S.S 0.9% 100 ml จํานวน 5000 ถุง 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000063020105 6/2/2563 - -

1776 ซื้อยา N.S.S 0.9% 250 ml จํานวน 500 ถุง 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด PR8000063020104 6/2/2563 - -

1777 ซื้อยา ParaCETamol 500 mg tab (Sara) จํานวน 100 กลอง 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด PR8000063020112 6/2/2563 - -

1778 ซื้อยา Sevelamer carbonate 800 mg tab (Renvela) จํานวน 50 

กลอง

83,888.00 83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020114 6/2/2563 - -

1779 ซื้อยา Teevir tab (TDF300+EFV600+Emtri200) จํานวน 100 ขวด 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด PR8000063020111 6/2/2563 - -

หนา้ 320



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1780 ซื้อยา Tolvaptan 15 mg tab (Samsca) ฉร. จํานวน 1 กลอง 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020118 6/2/2563 - -

1781 ซื้อยา Magesto F (Mamylase +...) tab จํานวน 20 กลอง 12,882.80 12,882.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020116 6/2/2563 - -

1782 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 97,536.00 97,536.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020131 7/2/2563 - -

1783 ซื้อยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 t/tube จํานวน 700

 หลอด

99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020123 7/2/2563 - -

1784 ซื้อยา Cilostazol 100 mg (Pletaal SR) จํานวน 80 BOX 87,312.00 87,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020120 7/2/2563 - -

1785 ซื้อยา Nutricia Infatrini 400 gm จํานวน 24 กระปอง 8,820.05 8,820.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020121 7/2/2563 - -

1786 ซื้อยา Degarelix 80 mg (Firmagon) 1 syr/box (จายทั้งกลอง) 

จํานวน 5 box

26,915.85 26,915.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020122 7/2/2563 - -

1787 ซื้อยา Iloprost 20 mcg/ml inj (Ilomedin 20) จํานวน 2 กลอง 15,095.56 15,095.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020132 7/2/2563 - -

1788 ซื้อยา Insulin Aspart 100u/ml 3 ml (NovoRapid PF) จํานวน 50 

กลอง

44,137.50 44,137.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020125 7/2/2563 - -

1789 ซื้อยา DIGOxin 0.50 mg/2 ml inj (Lanoxin) จํานวน 6 กลอง 1,052.88 1,052.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020124 7/2/2563 - -

1790 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020135 11/2/2563 - -

1791 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 13,530.00 13,530.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส.ที.เมดิคอล แอนด เซอรวิส PR8000063020145 11/2/2563 - -
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1792 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 15,580.00 15,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด PR8000063020136 11/2/2563 - -

1793 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จํากัด PR8000063020138 11/2/2563 - -

1794 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 29,030.00 29,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด PR8000063020147 11/2/2563 - -

1795 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000063020141 11/2/2563 - -

1796 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 35,150.00 35,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จํากัด PR8000063020140 11/2/2563 - -

1797 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020153 11/2/2563 - -

1798 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จํากัด PR8000063020142 11/2/2563 - -

1799 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด PR8000063020151 11/2/2563 - -

1800 คาบริการสลายนิ่ว 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย เซอรวิสเซส จํากัด PR8000063020146 11/2/2563 - -

1801 ซื้อน้ํายาซักผา 5 รายการ 44,191.00 44,191.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเนี่ยนเคมีคอล  จํากัด PR8000063020160 11/2/2563 - -

1802 ซื้อยา Flavoxate 100 mg (U Spa) จํานวน 100 กลอง 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด PR8000063020134 11/2/2563 - -

1803 ซื้อยา Gliclazide MR 60 mg tab (Diamicron MR) จํานวน 100 

กลอง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020133 11/2/2563 - -

1804 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2 ชนิด 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR8000063020159 11/2/2563 - -

1805 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020148 11/2/2563 - -
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1806 ขอซื้อ Battery Lithum 9V. 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020175 12/2/2563 - -

1807 ขอซื้อ Clip HX-610-135L 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020177 12/2/2563 - -

1808 ขอซื้อผงหมึก LASERLET HP CF 283 XC (83 xc) 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR8000063020169 12/2/2563 - -

1809 ขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4รายการ 20,360.00 20,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR8000063020178 12/2/2563 - -

1810 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีวา เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด PR8000063020174 12/2/2563 - -

1811 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063020170 12/2/2563 - -

1812 ซื้อเวชภัณฑยา จํานวน 1 รายการ 96,086.00 96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020162 12/2/2563 - -

1813 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด PR8000063020173 12/2/2563 - -

1814 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 8 รายการ 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063020176 12/2/2563 - -

1815 ซื้อยา Aminoven infant 10% 100 ml จํานวน 30 ขวด , Peditrace

 10 ml จํานวน 3 กลอง , Vitalipid N infant 10 ml จํานวน 3 กลอง

19,060.98 19,060.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020165 12/2/2563 - -
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1816 ซื้อยา Iloprost 20 mcg/ml inj จํานวน 4 กลอง 30,191.12 30,191.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020163 12/2/2563 - -

1817 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5 รายการ 69,764.00 69,764.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR8000063020179 12/2/2563 - -

1818 ซื้อเวชภัณฑยา จํานวน 1 รายการ 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020164 12/2/2563 - -

1819 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 25,808.40 25,808.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020172 12/2/2563 - -

1820 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 95,247.00 95,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020183 13/2/2563 - -
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1821 ซื้อ Syringe for Mallinckrodt 200 ml จํานวน 200 Set 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมา-เมดิก จํากัด PR8000063020181 13/2/2563 - -

1822 ซื้อ AV Set online BVM for 5008 จํานวน 240 เสน 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063020185 13/2/2563 - -

1823 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 98,644.00 98,644.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020184 13/2/2563 - -

1824 ขอซอมอุ ปกรณของเครื่องมือหองปฏิบัติการทางการแพทย 77,896.00 77,896.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายนเทค  จํากัด PO8000063020016 17/2/2563 - -

1825 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 3 รายการ 38,800.00 38,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด PR8000063020200 14/2/2563 - -

1826 ซื้อยา Acetylcysteine 100 mg sachet (Mysoven) จํานวน 500 

กลอง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด PR8000063020217 14/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1827 ซื้อยา Allopurinol 100 mg (AlloPurinol) จํานวน 200 กลอง 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) PR8000063020209 14/2/2563 - -

1828 ซื้อยา Budesonide 200 mcg/P Terbu 100 D (Pulmicort) จํานวน

 10 ชุด

4,098.10 4,098.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020220 14/2/2563 - -

1829 ซื้อยา Calcipotriol 50 mcg/gm oint 30 gm (Daivonex) จํานวน 

20 หลอด

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020213 14/2/2563 - -

1830 ซื้อยา Carbocysteine 100 mg/5 ml syr 60 ml (Amicof) จํานวน 

500 ขวด

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด PR8000063020214 14/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1831 ซื้อยา Carbomer 0.2% 10 gm (VidiSic Eye Gel) จํานวน 800 

หลอด

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020208 14/2/2563 - -

1832 ซื้อยา Chlorpromazine 100 mg (Pogetol) จํานวน 1 ขวด , 

Metformin 500 mg tab (Glucolyte) จํานวน 790 กลอง

99,265.00 99,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด PR8000063020206 14/2/2563 - -

1833 ซื้อยา Desoxymethasone 0.25% 10 gm (Topoxy) จํานวน 200 

ขวด

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด PR8000063020215 14/2/2563 - -

1834 ซื้อยา Entecarvir 0.5 mg (Baraclude) จํานวน 60 กลอง 86,349.00 86,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020222 14/2/2563 - -

1835 ซื้อยา Estriol 0.03 mg+Lactobacillus VT (Gynoflor) จํานวน 50 

box

18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020216 14/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1836 ซื้อยา Hepatitis A 160u/0.5 ml (Avaxim) จํานวน 15 syringe , 

Meningococcal vaccine 0.5 ml (Menactra) จํานวน 5 vial , Live

 JE vaccine 0.5 ml (IMOJEV) จํานวน 15 vial

36,273.00 36,273.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020205 14/2/2563 - -

1837 ซื้อยา Iloprost 20 mcg/ml inj จํานวน 10 กลอง 75,477.80 75,477.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020204 14/2/2563 - -

1838 ซื้อยา Infant Food Lactose Free (Similac LF,O-lac) จํานวน 50 

กระปอง

10,432.50 10,432.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020219 14/2/2563 - -

1839 ซื้อยา Latanoprost 0.005 mg/ml 2.5 ml (Lanotan) จํานวน 200 

ขวด

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020212 14/2/2563 - -

1840 ซื้อยา Omeprazole 40 mg IV (Zefxon) จํานวน 1000 vial 52,430.00 52,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด PR8000063020218 14/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1841 ซื้อยา Silymarin 140 mg tab (Samarin) จํานวน 50 กลอง , 

Phosphate Na 45 ml sol (Swiff) จํานวน 50 ขวด

52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063020211 14/2/2563 - -

1842 ซื้อยา urea 10% cream 100 gm (Diabederm) จํานวน 900 หลอด 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด PR8000063020207 14/2/2563 - -

1843 ซื้อ 11 FR x 15 CM (6'') Side By Side DBL Temporary Set 

จํานวน 20 Set

56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด PR8000063020221 14/2/2563 - -

1844 ขอซื้อ Litholyme 4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร ทริลเลียน จํากัด PR8000063020239 17/2/2563 - -

1845 จัดจางคาซอมแซมและบํารุงรักษาเตาแกส 740.00 740.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแกส PR8000063020234 17/2/2563 - -

1846 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020227 17/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1847 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063020244 18/2/2563 - -

1848 ขออนุมัติจางคาบริการตรวจวิเคราะหความผิดปกติขณะนอนหลับ 

Sleep test แบบ PSG ประจําเดือนมกราคม 2563 (เพิ่มเติม)

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จํากัด PR8000063020245 18/2/2563 - -

1849 ขออนุมัติซื้อกลองใสกระดาษชําระมวนใหญ จํานวน 8 กลอง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR8000063020270 18/2/2563 - -

1850 ซื้อยา Diosmin900+Hes100 mg (Daflon 1000) จํานวน 200 กลอง 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020257 18/2/2563 - -

1851 ซื้อยา Enoxaparin 6000 iu/0.6 ml (Clexane) จํานวน 100 กลอง 48,364.00 48,364.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020263 18/2/2563 - -

1852 ซื้อยา Epoetin alfa 10000 iu (Hemax) จํานวน 100 syringe 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด PR8000063020261 18/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1853 ซื้อยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d (Avamys) จํานวน 

420 ขวด

96,171.60 96,171.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020249 18/2/2563 - -

1854 ซื้อยา Glucosamine 500 mg (Glucosa) จํานวน 200 กลอง 55,400.00 55,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด PR8000063020248 18/2/2563 - -

1855 ซื้อยา Glucose 50 % 50 ml จํานวน 1000 vial , D 5 S 1000 ml 

จํานวน 300 ถุง

23,850.00 23,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000063020260 18/2/2563 - -

1856 ซื้อยา Levocetirizine 5 mg tab (Xyzal) จํานวน 100 กลอง 95,979.00 95,979.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020250 18/2/2563 - -

1857 ซื้อยา Levofloxacin 250 mg/50 ml inj (CRAvit) จํานวน 300 vial 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เฮลทแคร จํากัด PR8000063020259 18/2/2563 - -

1858 ซื้อยา Loxoprofen 60 mg tablet (Japrolox) จํานวน 500 กลอง 63,130.00 63,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020253 18/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1859 ซื้อยา Nortriptyline 25 mg tab (ORTRIP 25) จํานวน 5 กลอง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด PR8000063020258 18/2/2563 - -

1860 ซื้อยา Omeprazole 20 mg cap (Miracid) จํานวน 300 กลอง 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063020252 18/2/2563 - -

1861 ซื้อยา Pitavastatin 2 mg tab (Livalo) จํานวน 60 กลอง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด PR8000063020262 18/2/2563 - -

1862 ซื้อยา Saw palmetto 160+Sting nettle 120 mg cap 

(Prostagutt) จํานวน 90 กลอง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020256 18/2/2563 - -

1863 ซื้อยา Tretinoin 0.05% cream 7 gm (Acnetin-A) จํานวน 30 

หลอด , Benzoyl peroxide 2.5% 7 gm (AkneDerm) จํานวน 30 

หลอด , Tretinoin 0.025% cream 10 gm (Acnetin-A) จํานวน 30 

หลอด

3,498.90 3,498.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020265 18/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1864 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1 ชนิด 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด PR8000063020161 18/2/2563 - -

1865 จางซอมเครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตร ผลิตภัณฑ 

CareFusion รุน VELA 580804401000004

26,090.00 26,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด PO8000063020026 19/2/2563 - -

1866 ซื้อแกสหุงตม 24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแกส PR8000063020278 19/2/2563 - -

1867 ซื้อวัสดุ  2 รายการ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ธนาดล PR8000063020276 19/2/2563 - -

1868 ซื้อยา Amphotericin B 50 mg inj (Fungizone) จํานวน 50 vial 8,827.50 8,827.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด PR8000063020284 19/2/2563 - -

1869 ขอซื้อ OPAL High Level Disinfectatnt 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) PR8000063020289 20/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1870 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 1,872.50 1,872.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จํากัด PR8000063020294 20/2/2563 - -

1871 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020295 20/2/2563 - -

1872 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000063020291 20/2/2563 - -

1873 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063020293 20/2/2563 - -

1874 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020292 20/2/2563 - -

1875 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 3,937.60 3,937.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063020287 20/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1876 ซื้อยา Aniosyme DLM-maxi-5 litr (ลางเครื่งมือสโคป) จํานวน 5 แก

ลอน

18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020307 20/2/2563 - -

1877 ซื้อยา Augmentin 228/5 ml sus (200+28) 70 ml (RANCLAV) 

จํานวน 30 ขวด

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063020297 20/2/2563 - -

1878 ซื้อยา Cc:Etonogestrel 68 mg ฝง (Implanon NXT) จํานวน 20 

กลอง

36,594.00 36,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020303 20/2/2563 - -

1879 ซื้อยา Dexpanthenol 5% 30 gm (Bepanthen) จํานวน 20 หลอด 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020308 20/2/2563 - -

1880 ซื้อยา Dorzolamide 2% + TML 0.5% e.d 5 ml (Cosopt) จํานวน

 200 กลอง

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063020298 20/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1881 ซื้อยา Duloxetine 30 mg (Cymbalta) จํานวน 30 กลอง 35,695.20 35,695.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020311 20/2/2563 - -

1882 ซื้อยา Fat emulsion inj 20% 250 ml (Otsulip/Intralipid) จํานวน

 100 ถุง

28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020300 20/2/2563 - -

1883 ซื้อยา Lidocaine 1% +Epi 20 ml (Xylocaine+adre) 50 กลอง 24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063020304 20/2/2563 - -

1884 ซื้อยา Lubricate Gel 5 gm (KY/SteriGel) จํานวน 5000 ซอง 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020301 20/2/2563 - -

1885 ซื้อยา TPN Amino Acid 7.2% 500 ml inj (Kidmin) จํานวน 96 ถุง 32,664.96 32,664.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020313 20/2/2563 - -

1886 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6 ชนิด 69,450.00 69,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR8000063020296 20/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1887 ขอซื้อ/จางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาล 12,555.00 12,555.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR8000063020286 20/2/2563 - -

1888 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063020334 21/2/2563 - -

1889 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 18,700.00 18,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063020335 21/2/2563 - -

1890 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 88,108.00 88,108.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020329 21/2/2563 - -

1891 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 91,728.00 91,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020332 21/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1892 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 94,975.00 94,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020330 21/2/2563 - -

1893 ซื้อเวชภัณฑยา จํานวน 1 รายการ 31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020320 21/2/2563 - -

1894 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปแคร จํากัด PR8000063020325 21/2/2563 - -

1895 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย           10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020321 21/2/2563 - -

1896 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดตา วิล เซอจิเทค จํากัด PR8000063020328 21/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1897 คาบริการสลายนิ่ว จํานวน 4 ราย 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย เซอรวิสเซส จํากัด PO8000063020029 25/2/2563 - -

1898 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ PR8000063020323 21/2/2563 - -

1899 ขออนุมัติซื้อกลองนิจิตอนทีวีและอุปกรณ 5,750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ปนปน PR8000063020361 24/2/2563 - -

1900 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 2 เครื่อง 22,140.00 22,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด PR8000063020360 24/2/2563 - -

1901 ซื้อยา Acyclovir 800 mg tab (Clinovir 800) จํานวน 100 กลอง 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด PR8000063020357 24/2/2563 - -

1902 ซื้อยา Azelaic acid 0.2g/g cream 30 g (Skinoren) จํานวน 50 

หลอด

19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020348 24/2/2563 - -

หนา้ 339



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1903 ซื้อยา Benzydamine HCI 3 mg/ml spray (D Throat) จํานวน 200

 ขวด

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020349 24/2/2563 - -

1904 ซื้อยา Calcium carbonate 1500 mg tab (Caltab 1500) จํานวน 

300 กลอง

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด PR8000063020362 24/2/2563 - -

1905 ซื้อยา Clindamycin 600 mg inj 4 ml (Clinott p) จํานวน 500 vial 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด PR8000063020358 24/2/2563 - -

1906 ซื้อยา Diprosalic (Betameth+Salicylic) oint 5 gm จํานวน 4 กลอง 9,373.20 9,373.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020363 24/2/2563 - -

1907 ซื้อยา Gaviscon liq 150 ml จํานวน 700 ขวด 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020346 24/2/2563 - -

1908 ซื้อยา HPV vac Quadrivalent 0.5 ml (Gardasil) จํานวน 30 dose 65,002.50 65,002.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020351 24/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1909 ซื้อยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จํานวน 350 กลอง 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063020343 24/2/2563 - -

1910 ซื้อยา Metoprolol 100 mg (Cardeloc) จํานวน 50 กลอง 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด PR8000063020350 24/2/2563 - -

1911 ซื้อยา ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera) จํานวน 100 กลอง 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด PR8000063020355 24/2/2563 - -

1912 ซื้อยา Ondansetron 4 mg/2 ml inj (Onsia) จํานวน 100 กลอง , 

Ondansetron 8 mg tab (ONSIA) จํานวน 20 กลอง , Augmentin 

457/5 ml sus (A400+C57) 70 ml (Cavumox) จํานวน 200 ขวด

47,615.00 47,615.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063020354 24/2/2563 - -

1913 ซื้อยา Rosuvastatin 10 mg tab (Sandoz) จํานวน 350 กลอง 94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020356 24/2/2563 - -

1914 ซื้อยา Soluvit N 10 ml จํานวน 3 กลอง , Peditrace 10 ml จํานวน

 5 กลอง

14,513.48 14,513.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020347 24/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1915 ซื้อยา Vitamin B complex tab (B CO-ED) จํานวน 100 box 21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด PR8000063020352 24/2/2563 - -

1916 จางเปลี่ยนหนาจอ LCD Touchscreen 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด PO8000063020028 24/2/2563 - -

1917 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 14,380.00 14,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดารฟ (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020364 25/2/2563 - -

1918 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนมีนาคม 2563 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด PO8000063020032 26/2/2563 - -

1919 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนมีนาคม 2563 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด PO8000063020031 26/2/2563 - -

1920 ซื้อยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จํานวน 250 กลอง 92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020371 25/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1921 ซื้อยา Melatonin 2 mg tab (Circadin) จํานวน 100 กลอง 68,587.00 68,587.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020381 25/2/2563 - -

1922 ซื้อยา Mometasone 50 mcg nasal spray 140d (NasonexAQ) 

จํานวน 150 ขวด

84,583.50 84,583.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020380 25/2/2563 - -

1923 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) จํานวน 3000 

ขวด , D 10 W 500 ml จํานวน 100 ถุง

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000063020379 25/2/2563 - -

1924 ซื้อยา Furosemide 250 mg/25 ml inj (Furetic S) จํานวน 50 amp 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063020372 25/2/2563 - -

1925 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063020400 26/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1926 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063020395 26/2/2563 - -

1927 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063020387 26/2/2563 - -

1928 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020419 26/2/2563 - -

1929 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด PR8000063020398 26/2/2563 - -

1930 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020418 26/2/2563 - -

1931 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 63,665.00 63,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020417 26/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1932 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 74,365.00 74,365.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020384 26/2/2563 - -

1933 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000063020385 26/2/2563 - -

1934 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 27,477.60 27,477.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063020389 26/2/2563 - -

1935 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 3 รายการ 15,850.00 15,850.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000063020386 26/2/2563 - -

1936 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020414 26/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1937 คาบริการทางทันตกรรม (งานฟนปลอม) ประจําเดือนมีนาคม 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด PO8000063020033 27/2/2563 - -

1938 ซื้อยา Agomelatine 25 mg tab (Valdoxan) จํานวน 30 กลอง 42,083.10 42,083.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020392 26/2/2563 - -

1939 ซื้อยา Alendron 70+VitD56 tab (FosamaxPlus) จํานวน 300 กลอง 98,547.00 98,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020405 26/2/2563 - -

1940 ซื้อยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125) (Cavumox) จํานวน 

900 กลอง

95,337.00 95,337.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063020404 26/2/2563 - -

1941 ซื้อยา Betahistin diHCI 24 mg (BetaSerc) จํานวน 400 กลอง 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020388 26/2/2563 - -

1942 ซื้อยา Betahistine 12 mg (Betahis 12) จํานวน 300 กลอง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด PR8000063020390 26/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1943 ซื้อยา CefDinir 100 mg cap (Samnir) จํานวน 50 กลอง 58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063020408 26/2/2563 - -

1944 ซื้อยา Galantamine 16 mg (Reminyl) ฉร. จํานวน 6 กลอง 19,478.28 19,478.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020409 26/2/2563 - -

1945 ซื้อยา Gentamicin 80 mg/2 ml inj (Getamic) จํานวน 10 กลอง 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่ PR8000063020394 26/2/2563 - -

1946 ซื้อยา Indomethacin 0.8% 50 ml (Elmetacin Spray) จํานวน 200

 กลอง

12,626.00 12,626.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020399 26/2/2563 - -

1947 ซื้อยา N.S.S 0.45% 1000 ml จํานวน 200 ถุง 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020412 26/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1948 ซื้อยา Obimin AZ tab จํานวน 500 ขวด 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063020396 26/2/2563 - -

1949 ซื้อยา Smectite 3 gm pwd (Smecta) จํานวน 20 กลอง , 

Macrogol (POG) 4000 10 gm sac (Forlax) จํานวน 50 กลอง , 

Iodized oil fluid 480 mg/mL 10 mL (Lipiodol) ฉร. จํานวน 4 

amp

75,595.50 75,595.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด PR8000063020406 26/2/2563 - -

1950 ซื้อยา Symbicort Rabihaler 160+4.5/D 120 dose จํานวน 30 

กลอง

17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020403 26/2/2563 - -

1951 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด PR8000063020407 26/2/2563 - -

1952 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด PR8000063020424 27/2/2563 - -

1953 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จํากัด PR8000063020430 27/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1954 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จํากัด PR8000063020433 27/2/2563 - -

1955 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด PR8000063020423 27/2/2563 - -

1956 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 22,320.00 22,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด PR8000063020429 27/2/2563 - -

1957 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 31,351.00 31,351.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เอ็กเซล จํากัด PR8000063020428 27/2/2563 - -

1958 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 40,600.00 40,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000063020422 27/2/2563 - -

1959 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 55,015.00 55,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด PR8000063020421 27/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1960 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063020431 27/2/2563 - -

1961 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 97,798.00 97,798.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063020420 27/2/2563 - -

1962 คาจางตรวจรังสีวิทยา ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จํากัด PO8000063020038 28/2/2563 - -

1963 คาจางตรวจรังสีวิทยา ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จํากัด PO8000063020037 28/2/2563 - -

1964 คาบริการตรวจวิเคราะหความผิดปกติขณะนอนหลับ Sleep Test แบบ

 PSG ประจําเดือนมีนาคม 2563

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จํากัด PO8000063020036 28/2/2563 - -

หนา้ 350



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1965 ซื้อออกซิเจนชนิดทอ ขนาด 6 คิว จํานวน  27 ทอ 3,466.80 3,466.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด PR8000063020442 27/2/2563 - -

1966 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 5,510.50 5,510.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063020432 27/2/2563 - -

1967 ขออนุมัติซื้อแฟมซองขยายขาง F4 จํานวน 30 โหล 5,940.00 5,940.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR8000063020448 28/2/2563 - -

1968 ขออนุมัติติดตั้งเสาเหล็กพรอมไฟทาง จํานวน 5 เสา 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ปนปน PO8000063020043 28/2/2563 - -

1969 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย 

ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร PO8000063020039 28/2/2563 - -

1970 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 18,680 BTU จํานวน 1 เครื่อง 22,256.00 22,256.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PO8000063020044 28/2/2563 - -

1971 จางคาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ 23,968.00 23,968.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PO8000063020041 28/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1972 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก จํานวน 2 เครื่อง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PR8000063020460 28/2/2563 - -

1973 ซื้อแผนสเตนเลส จํานวน 11 เมตร 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ปนปน PR8000063020458 28/2/2563 - -

1974 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก จํานวน 4 เครื่อง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PR8000063020461 28/2/2563 - -

1975 ขออนุมัติซื้อวัสดุในโครงการคายลูกเสือและผูบําเพ็ญประโยขน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5

1,995.00 1,995.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR9000063020020 4/2/2020 - -

1976 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการคายลูกเสือสามัญและผูบําเพ็ญ

ประโยชน ชั้น ป. 6

3,222.00 3,222.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063020004 4/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1977 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการ Day Camp ลูกเสือและผูบําเพ็ญ

ประโยชน ป. 1 - 3

21,480.00 21,480.00 เฉพาะเจาะจง รานเทิดเทิงเครื่องครัว         นางจรูญ   สุขแกว   

         บ. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จก.   บ. สยามแม็ค

โคร  จก.

PR9000063020008 4/2/2020 - -

1978 ขออนุมัติซื้อวัสดุในโครงการคายลูกเสือและผูบําเพ็ญประโยขน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5

6,585.00 6,585.00 เฉพาะเจาะจง นส. หทัยทิพย  สดใส         บ. สยามแม็คโคร  

จก.        นายไชยา  ตุมศรี              นายสุทัศ   

 ลาดหนองปุน

PR9000063020017 4/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1979 ขออนุมัติคาใชจายโครงการ English Camp 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน K &  Y เครื่องเขียน     Gift Shop             

        รานนานาจิปาถะ ศรีราชา    รานแกว

ทับทิม                บ. สยามแม็คโคร  จก.

PR9000063020029 4/2/2020 - -

1980 ขออนุมัติคาวัสดุอุปกรณโครงการ Day Camp ลูกเสือสํารองและผู

บําเพ็ญประโยชน ป. 1 - 3

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR9000063020075 4/2/2020 - -

1981 ขออนุมัติคาปายไวนิลโครงการ English Camp 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063020035 4/2/2020 - -

1982 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการคายลูกเสือและผูบําเพ็ญประโยชน

 ป. 6

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR9000063020005 4/2/2020 - -

1983 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศโครงการทัศนศึกษาดานวิชาการ ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล PR9000063020177 18/2/2020 - -

1984 ขออนุมัติคาใชจายโครงการสัมมนานิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง ราน RBC                       นางสมศรี  ทองมั่น   

      บ. ตันติเจริญโภคทรัพย ฯ จก.

PR9000063020215 24/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1985 ขออนุมัติคาวัสดุโครงการวันเด็กแหงชาติฯ 1,998.00 1,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063020057 4/2/2020 - -

1986 ขออนุมัติคาใชจายโครงการ Graduation and Prom P.6, M.3 and 

M.6

75,300.00 75,300.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมกัลยา             รานครุยปริญญาภร-

บางแสน บริษัท ไฟฟลีดเดอร กรุป   นางสาว

จาฏพัจน  เพ็ชรรัตน

PR9000063020072 6/2/2020 - -

1987 ขออนุมัติคาวัสดุโครงการ Graduation and Prom P.6, M.3 and M.6 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR9000063020074 6/2/2020 - -

1988 ขออนุมัติคาวัสดุโครงการ Graduation and Prom P.6, M.3 and M.6 14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง รานตนบุญการพิมพ PR9000063020073 6/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1989 ขออนุมัติคาใชจายโครงการ Graduation and Prom P.6, M.3 and 

M.6

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอารตดีไซส PR9000063020071 6/2/2020 - -

1990 ขออนุมัติคาวัสดุการแพทย 3 รายการ 9,244.80 9,244.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมนึกเภสัช PR9000063020084 7/2/2020 - -

1991 ขออนุมัติคาวัสดุการศึกษา 11 รายการ 9,743.00 9,743.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063020088 7/2/2020 - -

1992 ขออนุมัติคาวัสดุกอสราง 6 รายการ 4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR9000063020086 7/2/2020 - -

1993 ขออนุมัติคาวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 14 รายการ 5,962.04 5,962.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR9000063020087 7/2/2020 - -

1994 ขออนุมัติคาจางเหมาซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลรถยนต จํานวน 2 คัน 21,953.50 21,953.50 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต PR9000063020083 7/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1995 ขออนุมัติคาวัสดุสํานักงานและวัสดุงานบานงานครัว 4 รายการ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง  รานตนบุญการพิมพ          รานฮอชุนหลีแมชิน

เนอรรี่   รานแสนสุขกราฟฟค รานสหกรณ

มหาวิทยาลัยบูรพา

PR9000063020156 17/2/2020 - -

1996 ขออนุมัติคาวัสดุประชาสัมพันธ 9,275.00 9,275.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม เอส โฆษณา PR9000063020157 17/2/2020 - -

1997 ขออนุมัติคาวัสดุโครงการ Survival skill camp 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063020239 26/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1998 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการ Placement test for LIP 31,800.00 31,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน) PR9000063020002 3/2/2020 - -

1999 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก โครงการทัศนศึกษา  LIP Go Abroad 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมลฤดี    หรองบุตรตรี PR9000063020101 12/2/2020 - -

2000 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการกิจกรรมวันรําลึกผูบําเพ็ญประโยชน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด PR9000063020006 4/2/2020 - -

2001 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 8,710.00 8,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063020050 4/2/2020 - -

2002 ขออนุมัติคาปายโครงการเรียนรูภาษาวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063020048 4/2/2020 - -

2003 คาวัสดุในโครงการคายลูกเสือและผูบําเพ็ญประโยขน ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4-5

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ําแข็งหนุมเอ็น PR9000063020014 4/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2004 ขออนุมัติซื้ออาหารวางโครงการคายลูกเสือและผูบําเพ็ญประโยชน ป.6 

วันที่ 7 ก.พ. 63

8,580.00 8,580.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ   สายสมุทร PR9000063020047 4/2/2020 - -

2005 ขออนุมัติซื้ออาหารวางโครงการคายลูกเสือและผูบําเพ็ญประโยชน ป.4

 - ป.5 วันที่ 7 ก.พ. 63

17,820.00 17,820.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ   สายสมุทร PR9000063020046 4/2/2020 - -

2006 ขออนุมัติซื้ออาหารวาง โครงการคายลูกเสือและผูบําเพ็ญประโยชน ป.

1-ป.3 วันที่ 7 ก.พ. 63

24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ   สายสมุทร PR9000063020045 4/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2007 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหารวาง วันที่ 17 - 21 ก.พ. 63 27,080.00 27,080.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  หนันศิริ          นางสาวนารีรัตน ฤทธิ์

รุตม     นางอังษณา  ปลื้มจันทร      นายวิโรจน  

 ฐิรายุวัฒน      นส.กมลรัตน  ตระกูลวงศงาม 

นางสมปอง ทองโท           บมจ. ซีพี ออลล

PR9000063020063 5/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2008 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร วันที่ 17 - 21 ก.พ. 63 74,005.00 74,005.00 เฉพาะเจาะจง นางเสวย    หอมฉุย         นายเทพประสิทธิ์   

แสงไผแกว บ. พัทยา ฟูด ซัพพลาย จก. นางระ

วีวรรณ  หวะสุวรรณ  นายธํารงค   ศิลรัตน

PR9000063020062 5/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2009 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหารวาง วันที่ 24 - 28 ก.พ. 2563 22,580.00 22,580.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  หนันศิริ          นางสาวนารีรัตน ฤทธิ์

รุตม     นายธนากร  สอนใจ       นายวิโรจน   ฐิ

รายุวัฒน      นส.กมลรัตน  ตระกูลวงศงาม บ. 

เซ็นทรัลฟูดรีเทล        นางสมปอง ทองโท         

  บมจ. ซีพี ออลล

PR9000063020100 12/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2010 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร วันที่ 24 - 28 ก.พ. 2563 44,270.00 44,270.00 เฉพาะเจาะจง บ. เซ็นทรัลฟูดรีเทล        นางวีระวรรณ  หวะ

สุวรรณ     บมจ. ซีพี ออลล             รานพรชัย 

บรรจุภัณฑ

PR9000063020099 12/2/2020 - -

2011 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑ จํานวน 3 รายการ 8,388.80 8,388.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมนึกเภสัช PR9000063020118 13/2/2020 - -

2012 ขออนุมัติจางลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารพิบูลบําเพ็ญ

 1,2,3,4 จํานวน 84 เครื่อง

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000063020123 13/2/2020 - -

2013 ขออนุมัติจางตัดตนไม จํานวน 3 รายการ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน   สุพรรณ PR9000063020130 13/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2014 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ 4,520.00 4,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063020119 13/2/2020 - -

2015 ขออนุมัติปรับปรุงหลังคาทางเดิน Cover Way อาคารพิบูลพัฒนา 2 14,220.30 14,220.30 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR9000063020126 13/2/2020 - -

2016 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุประปา จํานวน 49 รายการ 54,035.00 54,035.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000063020129 13/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2017 ขออนุมัติคาใชจายโครงการทัศนศึกษา สานสัมพันธ ป. 6 12,085.00 12,085.00 เฉพาะเจาะจง สมโอ                          ราน ศ. สังฆภัณฑ      

       บ. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี จก     รานดอกไม

เจียมจิต           รานดอกไมปญยรวี

PR9000063020141 14/2/2020 - -

2018 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 6 รายการ 41,950.00 41,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR9000063020140 14/2/2020 - -

2019 ขออนุมัติคากิจกรรมลองแพสําหรับนักเรียน โครงการกลุมสัมพันธ ม.3 

ปการศึกษา 2562

30,200.00 30,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์    สิทธิโชคธรรม PR9000063020148 17/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2020 ขออนุมัติคาเชารถ โครงการกลุมสัมพันธ ม.3 ปการศึกษา 2562 92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ทรานสปอรต

 จํากัด

PR9000063020154 17/2/2020 - -

2021 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการกลุมสัมพันธ ม.3 ปการศึกษา 2562 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกรพจน สังฆภัณฑ        บ. สยามแม็คโคร จก.

        นายลือชัย   นวมพะเนียม

PR9000063020149 17/2/2020 - -

2022 คาเชารถตู นํานักเรียนเขารวมแขงขัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชนทร ไวยศักดิ์ PR9000063020155 17/2/2020 - -

2023 ขออนุมัติซื้ออาหารวาง และเครื่องดื่ม สําหรับโครงการวันแหง

ความสําเร็จฝายปฐมวัย วันที่ 21 ก.พ. 2563

7,040.00 7,040.00 เฉพาะเจาะจง บ. สยามแม็คโคร จก PR9000063020160 18/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2024 ขออนุมัติซื้ออาหารวาง และเครื่องดื่ม สําหรับประชุมอาจารยฝาย

ประถมศึกษา วันที่ 20 ก.พ. 2563

1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ทองโท,บ. สยามแม็คโคร จก. PR9000063020159 18/2/2020 - -

2025 ขออนุมัติซื้อกระดาษถายเอกสาร จํานวน 50 รีม 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063020164 18/2/2020 - -

2026 ขออนุมัติซื้ออาหารวาง และเครื่องดื่ม สําหรับประชุมอาจารยระดับ

มัธยม วันที่ 20 ก.พ. 2563

2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง บ. แม็คไทย จก.               บมจ. ซี่พี ออล PR9000063020158 18/2/2020 - -

2027 ขออนุมัติคาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมจิต

อาสาดูแลรักษาสิ่งแวดลอม)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063020190 19/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2028 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการบริการวิชาการแกสังคม ''คาย

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร'' ครั้งที่ 19

7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063020188 19/2/2020 - -

2029 ขออนุมัติคาปายไวนิล, แผนสติ๊กเกอรโครงการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม (กิจกรรมจิตอาสาดูแลรักษาสิ่งแวดลอม)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063020191 19/2/2020 - -

2030 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 16,629.00 16,629.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063020205 21/2/2020 - -

2031 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษคําตอบ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด PR9000063020203 21/2/2020 - -

2032 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร เอ4 80 แกรม 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไรซเปเปอร กรุป PR9000063020206 21/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2033 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร 4,943.40 4,943.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000063020204 21/2/2020 - -

2034 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR9000063020223 25/2/2020 - -

2035 ขออนุมัติจัดจางปายไวนิลโครงการวันแหงความสําเร็จจํานวน 1 ปาย 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR9000063020131 14/2/2020 - -

2036 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารโครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ราน BANCOM SHOP PR9000063020134 14/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2037 ขออนุมัติจัดซื้อเเกียรติบัตร แฟมใสเกียรติบัตร วัสดุตกแตงซุมถายรูป 

ถายเอกสารโครงการวันแหงความสําเร็จ

15,464.00 15,464.00 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมชอป 

รานดินสอสีขีดเขียน 

รานชลบุรีฟลอรีส 

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

บริษัท ปกไหม จํากัด

รานลูกน้ําเซอรวิส

ภาณภัช แสงพันตา

PR9000063020132 14/2/2020 - -

2038 ขออนุมัติจัดซื้อแผนพื้นยางจิ๊กซอล จํานวน 32 แผน 13,344.00 13,344.00 เฉพาะเจาะจง นายวรชิต วัฒนาพิบูลยชัย PR9000063020170 18/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2039 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับจัดโครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี 34,640.00 34,640.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขทอยส 

ราน THE BALLOON Bangsaen 

PR9000063020171 18/2/2020 - -

2040 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษชําระ น้ํายาลางจานและสบูเหลว 4,928.42 4,928.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR9000063020169 18/2/2020 - -

2041 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศหองเรียนและหองสํานักงานฝาย

ปฐมวัย

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000063020168 18/2/2020 - -

2042 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนฝายปฐมวัย 47,088.00 47,088.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR9000063020167 18/2/2020 - -

2043 ขออนุมัติจัดซื้อโครงการ Valentine's Day 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไทยเรซิ่น, รานสองชัยตุกตา PR9000063020001 3/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2044 ขออนุมัติคาใชจายโครงการ English Camp 79,440.00 79,440.00 เฉพาะเจาะจง ราน K &  Y เครื่องเขียน     Gift Shop             

       นายวันธวัช   เรืองศรี         นางวิมล   แกว

ละมุล        รานคัดสรรเครื่องเขียนฯ      ราน 

S-eStore                บ. สยามแม็คโคร  จก.      

 รานสุขลันงานสกรีน

PR9000063020026 4/2/2020 - -

2045 ขออนุมัติคาเชาเตาปงยางโครงการ English Camp 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บรุคไซส วัลเลย รีสอรท PR9000063020028 4/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2046 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศโครงการ English Camp 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล PR9000063020032 4/2/2020 - -

2047 ขออนุมัติจัดซื้ออูคูเลเล 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เพ็ญนภางค ชายดาน PR9000063020098 12/2/2020 - -

2048 ขออนุมัติจักซื้อตลับหมึก, หมึกเติมเครื่องพิมพ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน แอดวานซ พีซี PR9000063020176 18/2/2020 - -

2049 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใชในการจัดกิจกรรมของนิสิต

แลกเปลี่ยน

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) PR2600063020009 1/2/2563 - -

2050 ขอความเห็นชอบในการจัดหาปายไวนิลใชในโครงการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR2600063020007 1/2/2563 - -

2051 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซักผาปูที่นอน เดือน ก.พ.3 86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด PR2600063020010 1/2/2563 - -

หนา้ 373



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2052 ขอความเห็นชอบในการเชาคอมพิวเตอร จํานวน 50 เครื่อง ตั้งแต 1 

ก.พ.-31 มีค. 63

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO2600063030002 2/3/2563 - -

2053 ขอความเห็นชอบในการจัดจางถายเอกสาร 95,000.00 74,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส PR2600063020003 1/2/2563 - -

2054 ขอความเห็นชอบในการจัดพิมพนามบัตรผูบริหาร 2,500.00 2,407.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท จํากัด PR2600063020004 1/2/2563 - -

2055 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่ม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา PR2600063020002 1/2/2563 - -

2056 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณในการเตรียมอาหาร

ภาคปฏิบัติครั้งที่ 4

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) PR2600063020015 3/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2057 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณในการเตรียมอาหาร

ภาคปฏิบัติครั้งที่ 3

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) PR2600063020014 3/2/2563 - -

2058 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณในการเตรียมอาหาร

ภาคปฏิบัติครั้งที่ 2

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) PR2600063020013 3/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2059 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเจลลางมือแอลกอฮอล 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) PR2600063020019 4/2/2563 - -

2060 ขอความเห็นชอบในการจัดจางชางซอมกระเบื้องปูด 21,718.00 21,718.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063020032 7/2/2563 - -

2061 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเครื่องพิมพ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR2600063020030 7/2/2563 - -

2062 ขอความห็นชอบในการจัดหาเจลทําความสะอาดพรอมเครื่องกดชนิด

ติดผนัง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PR2600063020051 13/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2063 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่ม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา PR2600063020052 13/2/2563 - -

2064 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมปมน้ําอาคารหอพักชาย 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR2600063020057 17/2/2563 - -

2065 ขอความเห็นชอบในการจัดหาแบตเตอรี่ ขนาด 150 แอมป 11,000.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน ช.ชลบุรีแบตเตอรี่ PR2600063020063 20/2/2563 - -

2066 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดาษถายเอกสาร 26,001.00 26,001.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR2600063020076 27/2/2563 - -

2067 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องพิมพ 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR2600063020075 27/2/2563 - -

2068 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่ม 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา PR2600063020079 28/2/2563 - -
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2069 ขออนุมัติจางทําสื่อการสอน เพื่อใชสําหรับประกอบการแขงขัน

โครงการประกวดความเปนเลิศในการจัดการเรียนรูระดับอุดมศึกษาชิง

ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ ในวันที่ 15-16 ก.พ. 63

 ณ ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุวารีย ไชยศิลา PR0900063020042 13/2/2563 - -

2070 ขอเสนอจางเปลี่ยนกุญแจประตูบานสวิง หองพักอาจารยชั้น4 (หนา

ลิฟต) เนื่องจากกุญแจประตูชํารุด ประตูล็อคไมได จําเปนตองซอมใหใช

งานไดตามปกติ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ PR0900063020045 17/2/2563 - -

2071 ขอเสนอทํานามบัตร รองคณบดีฝายบริหาร,รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตฯ

 และรองคณบดีฝายยุทธศาสตรฯ สําหรับใชในการแนะนําตัวเพื่อ

ประชาสัมพันธหนวยงานคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

1,444.50 1,444.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0900063020044 17/2/2563 - -

2072 ขอเสนอซื้อปากกาไวทบอรด และแปรงลบกระดาน เพื่อสําหรับ

คณาจารยและนิสิตใชสําหรับการเรียนการสอนภายในอาคาร QS1 

คณะศึกษาศาสตร

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PR0900063020048 17/2/2563 - -

2073 ขออนุมัติเปลี่ยนหมอน้ําระบบปรับอากาศของรถบัสปรับอากาศ 

40-0770 ชลบุรี เนื่องจากหมอน้ําของเครื่องยนตที่ใชกับระบบปรับ

อากาศชํารุดมีรอยรั่วซึมของน้ํายาหลอเย็น ทําใหเครื่องยนตระบาย

ความรอนไมทัน (เลขครุภัณฑ 5203001010036)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย แซลิ้ม PR0900063020051 18/2/2563 - -

2074 ขอเสนอซอมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เนื่องจากเครื่องแมขายไม

สามารถใชงานได มีขอความแจงเตือน Harddisk มีปญหา จําเปนตอง

ซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 5315025010014)

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900063020065 20/2/2563 - -

2075 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม สําหรับใหบริการนิสิต และผูที่มาติดตองานบริการ

วิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

175.00 175.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน PR0900063020066 20/2/2563 - -
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2076 ขออนุมัติซื้อกระดาษเช็ดมือชนิดแผน สําหรับใชเช็ดมือในหองน้ํา

อาจารยของอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร ม.บูรพา

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. อินเตอรเทรด PR0900063020074 21/2/2563 - -

2077 ขออนุมัติเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง และเปลี่ยนผาเบรค รถตู นง 625 

ชลบุรี เนื่องจากถึงระยะเวลาถายน้ํามันเครื่อง และผาเบรคมีอาการ

เบรคต่ํา จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อเปนการบํารุงรักษา และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใชงาน (เลข 5303001010007)

5,831.50 5,831.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด ประเทศไทย PR0900063020075 21/2/2563 - -

2078 ขออนุมัติจางยายเครื่องปรับอากาศ จากหองครัวภาควิชาฯไปหอง

สํานักงานภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติฯ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ

ที่หองสํานักงานภาควิชาฯชํารุดเสื่อมสภาพใชงานไมได

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063020080 24/2/2563 - -

2079 ขอเสนอซอมเครื่องสํารองไฟฟา เนื่องจากเก็บไฟไมอยู แบตเตอรี่

เสื่อมสภาพ ที่ทํางานมีไฟตกและไฟดับบอย จําเปนตองซอมเพื่อใหใช

งานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 601500801000014)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900063020077 24/2/2563 - -

2080 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ หอง QS1-105 เนื่องจาก

เครื่องปรับอากาศไมมีความเย็น มีแตลมรอนออกมา จําเปนตองซอมให

ใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 5101014010259)

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063020084 25/2/2563 - -

2081 ขอเสนอซอมเครื่องสํารองไฟฟา ของฝายวิชาการ เนื่องจากเก็บไฟไมอยู

 แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ จําเปนตองซอมเพื่อใหใชงานไดตามปกติ (เลข

ครุภัณฑ 581500801000350)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900063020085 25/2/2563 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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มหาวิทยาลัยบูรพา

2082 ขออนุมัติซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 91 เพื่อใชเติมรถพวงขางของคณะฯ ไป

รับ-สงเอกสาร และไปที่ทําการไปรษณียภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร PR0900063020090 25/2/2563 - -

2083 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศหองชางเทคนิค เนื่องจาก

คอมเพรสเซอรมีเสียงดัง เปดเครื่องปรับอากาศไมติด จําเปนตองซอม

เพื่อใหใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 5101014010033)

22,341.60 22,341.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063020092 27/2/2563 - -

2084 ขอเสนอทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศภาควิชาการบริหารการศึกษา

 เนื่องจากเครื่องปรับอากาศมีฝุนเยอะ เครื่องปรับอากาศไมเย็น

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063020093 27/2/2563 - -

2085 ขออนุมัติซื้ออุปกรณทาสี สําหรับใชทาสีภายในอาคาร ดานหนาหองงาน

โสตทัศนูปกรณ ชั้น 1 เพื่อความสวยงาม ผูที่มาติดตองานมองเห็นได

ชัดเจน

4,119.50 4,119.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0900063020095 28/2/2563 - -

2086 ขอเสนอซื้อน้ํายาลางจานและฟองน้ําตาขาย เพื่อใชทําความสะอาด

อุปกรณจัดเบรค จัดเลี้ยงในหองครัวของ สนง.คณบดี คณะศึกษาศาสตร

1,420.00 1,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีกซีซุเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) PR0900063020094 28/2/2563 - -

2087 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-แวน 3 มิติ สําหรับสาธิต VR Shinecon 

GO4E เพื่อใชในโครงการศูนยสงเสริมการบูรณาการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (CLIL)

35,100.00      35,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมคไอโอ จํากัด PR4000063020001 3/2/2020 - -
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2088 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-ของที่ระลึก (แกวมัค) ใหสําหรับผูบริหาร

และครู ของโครงการวิจัยศึกษาผลของการเพิ่มพูนศักยภาพทางดาน

ภาษาอังกฤษในสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตในอีอีซี

13,500.00      13,500.00 เฉพาะเจาะจง อุไร เบญจรงค PR4000063020014 11/2/2020 - -

2089 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-เจลแอลกอฮอลฆาเชื้อ เพื่อปองกันการแพร

ระบาดไวรัสโคโรนา ใชสําหรับหองทดสอบ BUU-CET U และหอง

สํานักงาน

984.40           984.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ สวัสดีฟารมากรุป PR4000063020013 11/2/2020 - -

2090 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการอื่น-จางทําปายสติกเกอรติดกระ

จก พรอมติดตั้ง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในโครงการศูนยสงเสริมการบูร

ณาการเรียนรูภาษาตางประเทศ (CLIL) จํานวน 4 หอง ตามใบประกอบ

เสนอซื้อ/จาง เลขที่ 0007/63

65,484.00      65,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟกัสกรุป สตูดิโอ จํากัด PR4000063020023 20/2/2020 - -

2091 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-หนังสือ จํานวน 14 รายการ ตามใบประกอบ

เสนอซื้อ/จางเลขที่ 0008/63 เพื่อใชในโครงการศูนยสงเสริมการบูรณา

การเรียนรูภาษาตางประเทศ (CLIL)

14,343.75      14,343.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด PR4000063020030 24/2/2020 - -

2092 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-จางเหมาบริการรถยนต จางเหมา

ยานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน วันที่ 26 ก.พ. 2563 เพื่อไป

รับ-สงอาจารยและเจาหนาที่ ไปจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ 

(English Day Camp) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

2,300.00        2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม PR4000063020025 24/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2093 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-แวน3 มิติ VR BOX เพื่อใชในโครงการศูนย

สงเสริมการบูรณาการเรียนรูภาษาตางประเทศ (CLIL)

42,800.00      42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทนิก โฮมแอนดแอพพลิเอนซ จํากัด PR4000063020029 24/2/2020 - -

2094 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-จางเหมาบริการรถยนต จางเหมา

ยานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน วันที่ 28 ก.พ. 2563 เพื่อไป

รับ-สงอาจารยและเจาหนาที่ ไปจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ 

(English Day Camp) ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม PR4000063020026 24/2/2020 - -

2095 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-วัสดุสํานักงาน (กระดาษสี 2หนาและฟว

เจอรบอรด) เพื่อใชในโครงการปรับสภาพแวดลอมทางดาน

ภาษาอังกฤษ กิจกรรมยอยที่ 1 โครงการนํารองกิจกรรมปรับ

สภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษในวิทยาลัย

เทคชลบุรี

1,053.00        1,053.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑชลบุรี PR4000063020037 27/2/2020 - -

2096 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาเครื่องกรองน้ําดื่มสําหรับใชภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร จํากัด PR0209063020008 6/2/2020 - -

2097 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 24,879.04 24,879.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR0209063020011 11/2/2020 - -

2098 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ หองเชิฟเวอร 

ชั้น 2 หมายเลขครุภัณฑ 5401014010237

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย PR0209063020017 13/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2099 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมรถตู หมายเลขทะเบียน นข 

3426 สระแกว หมายเลขครุภัณฑ 600300101000003

17,542.65 17,542.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระแกว ผูจําหนายโตโยตา จํากัด PR0209063020016 13/2/2020 - -

2100 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมหองน้ําอาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุป

ภัมถ

71,220.00 71,220.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ เหมศิริ PR0209063020015 13/2/2020 - -

2101 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมรถตู หมายเลขทะเบียน นข 

1833 สระแกว

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง เค.ที.ออโตเชอรวิส PR0209063020023 17/2/2020 - -

2102 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 

หมายเลขครุภัณฑ 5209009010068

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัติ  รสแกน PR0209063020021 17/2/2020 - -

2103 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ําดื่ม 410.00 410.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.ศักดา PR0209063020022 17/2/2020 - -

2104 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถตู หมายเลข

ทะเบียน 3484 สระแกว

24,975.24 24,975.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระแกว ผูจําหนายโตโยตา จํากัด PR0209063020024 18/2/2020 - -

2105 ขออนุมัติเบิกเงินคาขยะมูลฝอย ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานเทศบาลตําบลวัฒนานคร PR0209063020025 20/2/2020 - -

2106 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคายาสําหรับสุนัขไมไมเจาของ ภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

890.00 890.00 เฉพาะเจาะจง อรัญการปศุสัตว PR0209063020027 25/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2107 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางจัดทําปายไวนิลงานประชาสัมพันธ 3,159.00 3,159.00 เฉพาะเจาะจง รานลานแชมปอิงคเจ็ท PR0209063020029 27/2/2020 - -

2108 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเจลลางมือ 70 % Alcohol 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา ชุมกิ่ง PR0209063020030 27/2/2020 - -

2109 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาอาหารการดําเนินการแกไขปญหาสุนัขและ

แมวจรจัดในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน PR0209063020032 28/2/2020 - -

2110 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาปลากระปองสําหรับใชผสมอาหารสําหรับ

สุนัขในการดําเนินการแกไขปญหาสุนัขและแมวจรจัดภายในวิทยาลัย

บูรพา วิทยาเขตสระแกว

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร PR0209063020033 28/2/2020 - -

2111 คาเชารถตู 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ PR0600063010174 1/2/2020 - -

2112 ขออนุมัติจางซอม-เครื่องเตาเผา 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จํากัด PO0600063020001 3/2/2020 - -

2113 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต-เชารถบัส 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ศรีราชาทัวร PR0600063020009 3/2/2020 - -

2114 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 26 รายการ (จัดกิจกรรมสําหรับนิสิต) 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0600063020008 3/2/2020 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2115 คาจางทําความสะอาด               300.00           300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมาพร พรหมประยูร PR0600063020013 3/2/2020 - -

2116 วัสดอื่นๆ 9,694.00 9,694.00 เฉพาะเจาะจง นางฉันทพัฒน ลาวัลยวงษ,หจก. ชลบุรี ว.พานิช,ห

จก. เอส.ซายน อุปกรณเคมี

PR0600063020016 3/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2117 วัสดุอื่นๆ 9,949.00 9,949.00 เฉพาะเจาะจง รานสหกรณมหาวิทยาลัยบูรพา,นางบวยเช็ง ธีระ

วักสิร,ิบจก.ตันติเจริญโภคทรัพย(ศึกษาภัณฑ

ชลบุร)ี,นางบัวหลวง รักภิรมย, บจก.บัณฑิตสเตชั่น

เนอรี่,

PR0600063020018 3/2/2020 - -

2118 วัสดุอืนๆ 9,010.00 9,010.00 เฉพาะเจาะจง JA copy center,ยูเนียน สเตชั่นเนอรี่ PR0600063020019 3/2/2020 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2119 วัสดุอื่นๆ 7,306.00 7,306.00 เฉพาะเจาะจง รานธีรเดช,นางพรภินันท นิธิโรจนชลิตา,นายไพร

เดช สุทธิเรือง,บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี,่บจก.อิตัล

มาร(ประเทศไทย)

PR0600063020020 3/2/2020 - -

2120 วัสดุอื่นๆ 9,247.50 9,247.50 เฉพาะเจาะจง รานธีรเดช,นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม,นายภูริเดช 

สิงหสัตย,ArduinoChonburi

PR0600063020015 3/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2121 วัสดุอื่นๆ 9,905.00 9,905.00 เฉพาะเจาะจง ST APPLIANCE PR0600063020017 3/2/2020 - -

2122 วัสดุ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย กระแจะจันทร,หจก. เอส.ซายน 

อุปกรณเคมี

PR0600063020014 3/2/2020 - -

2123 ขออนุมัติจาง 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล 

ชัยสุทธิกุลรัตน

PR0600063020021 4/2/2020 - -

2124 ขออนุมัติซื้อ               570.00           570.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใสก็อบป PR0600063020024 4/2/2020 - -

2125 ครุภัณฑ 29,104.00 29,104.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600063020002 4/2/2020 - -

2126 ขอิอนุมัติซื้อ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง รานวินเพาเวอรซัพพลาย PR0600063020023 4/2/2020 - -

2127 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 23 รายการ 3,500.40 3,500.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก PR0600063020025 4/2/2020 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2128 ขออนุมัติคาจางเหมาบริการอื่นๆ 21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรกิน เอลเมอร จํากัด PO0600063020005 11/2/2020 - -

2129 วัสดุอื่นๆ 6,675.00 6,675.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อิเลคทริค,รานแสนสุขกราฟฟค PR0600063020046 5/2/2020 - -

2130 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน PR0600063020039 5/2/2020 - -

2131 ขออนุมัติจัดซื้อ Fuji Xerox DocuCentre Toner 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR0600063020042 5/2/2020 - -

2132 ขออนุมัติจางซอมแซและบํารุงรักษาอางน้ําความถี่สูง หมายเลข 

6640-090-1/40 และ 6640-090-2/40

20,811.50 20,811.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจอารพี เทคโนโลยี จํากัด PO0600063020003 6/2/2020 - -

2133 ขออนุมัติจางซอมแซและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 

4120-001-13/44

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง รานบูรพาแอร แอนด เซอรวิส PR0600063020058 5/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2134 ขออนุมัติซื อวัสดุ 6 รายการ 1,448.00 1,448.00 เฉพาะเจาะจง รานเบ็ดเตล็ด, รานเจียบฮวด, รานน้ําดื่มบานและ

สวน

PR0600063020040 5/2/2020 - -

2135 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 15 รายการ 60,860.53 60,860.53 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิ้ง PR0600063020045 5/2/2020 - -

2136 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 3 รายการ 7,556.34 7,556.34 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก PR0600063020044 5/2/2020 - -

2137 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 3 รายการ 14,498.50 14,498.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน จํากัด PR0600063020048 5/2/2020 - -

2138 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 8 รายการ 38,263.20 38,263.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด PR0600063020047 5/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2139 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 25 รายการ 8,879.00 8,879.00 เฉพาะเจาะจง ราน BANCOM SHOP, รานสหกรณมหาวิทยาลัย

บูรพร จํากัด, รานเจียบฮวด, อุดม บุญขาว, ราน 

ไพรเวชคาวสด,ุ ราน ซีลลอส อารต ดีไซน, น้ําดื่ม

บานและสวน และ บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

PR0600063020056 5/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2140 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 3 รายการ (สารเคม)ี 8,665.93 8,665.93 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี PR0600063020057 5/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2141 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 36 รายการ 8,669.00 8,669.00 เฉพาะเจาะจง มัติกา  พิมพสกุล, หจก. วงศทรายทอง, ราน 

กฤษณ อีเลคทริค, ราน Big Tiger, ราน วังยา

เฮลซแคร, นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม, นายไพรเดช

  สุทธิเรือง, บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด และ น้ํา

ดื่มบานและสวน

PR0600063020054 5/2/2020 - -

2142 ขออนุมัติซื้ออวัสดุอื่นๆ 4,162.30 4,162.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด PR0600063020032 5/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2143 ขอออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 14,554.14 14,554.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด PR0600063020030 5/2/2020 - -

2144 คาใชจาย 6,980.00 6,980.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคถาวร,นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ PR0600063020038 5/2/2020 - -

2145 ซอมแซม 530 530 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน PR0600063020053 5/2/2020 - -

2146 ขออนุมัติคาซอมแซมแลบํารุงรักษา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063020037 5/2/2020 - -

2147 ขออนุมัติซื้อวัสด-ุ จํานวน 10 รายการ 28,200.00 28,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063020078 6/2/2020 - -

2148 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี 5 รายการ 5,831.50 5,831.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR0600063020067 6/2/2020 - -

2149 วัสดุอื่นๆ 8,590.00 8,590.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อิเลคทริค PR0600063020066 6/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2150 คาประชาสัมพันธ 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR0600063020068 6/2/2020 - -

2151 ขออนุมัติซอมตูเพาะเลี้ยงเชื้ออุณหภูมิต่ํา 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน PR0600063020069 6/2/2020 - -

2152 ขออนุมัติคาจางเหมาบริการรถยนต 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ PR0600063020081 7/2/2020 - -

2153 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด PR0600063020091 7/2/2020 - -

2154 ขออนุมัติจางซอม-เครื่องปรับอากาศ 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063020084 7/2/2020 - -

2155 ขออนุมัติจางเหมาบริการอื่น-งานยายเครื่องปรับอากาศ 5,605.00 5,605.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063020083 7/2/2020 - -

2156 ขออนุมัติซื อวัสดุ 3 รายการ 1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณพร แกวกา, รานเจียบฮวด PR0600063020088 7/2/2020 - -

2157 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP Laserjet 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063020089 7/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2158 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 13 รายการ 5,401.25 5,401.25 เฉพาะเจาะจง รานประนอม สุขศร,ีรานคุณศุชัย หลิมพานิชย,

รานพนาวัน ,รานไถเส็ง,รานทานตะวัน

PR0600063020095 7/2/2020 - -

2159 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 16 รายการ 40,156.03 40,156.03 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซายนติฟค เคมีคอล ซัพพลาย PR0600063020093 7/2/2020 - -

หนา้ 396



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2160 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 42 รายการ 6,404.00 6,404.00 เฉพาะเจาะจง รานคุณประนอม สุขศรี,รานบานจิปาถะ,ศุภชัย 

หลิมพานิชย,รานสยามการเกษตร,รานดอกไมหยก

,ราน SP PRINT,รานพนาวัน,บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

 จํากัด,รานน้ําดื่มบานและสวน

PR0600063020094 7/2/2020 - -

2161 ขออนุมัติซื้อวัสด-ุGF/C Glass 6,933.60 6,933.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด PR0600063020082 7/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2162 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 10,349.68 10,349.68 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก PR0600063020092 7/2/2020 - -

2163 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 40,638.60 40,638.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรกิน เอลเมอร จํากัด PR0600063020079 7/2/2020 - -

2164 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ               406.60           406.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด PR0600063020090 7/2/2020 - -

2165 คาจางดูดสิงปฏิกูล 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี ทะวงศดี PR0600063020104 11/2/2020 - -

2166 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 4 รายการ               115.00           115.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรรี่ จํากัด PR0600063020116 12/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2167 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 9 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑชลบุรี , บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด, รานซีลลอส อารต ดีไซน

PR0600063020118 12/2/2020 - -

2168 ขออนุมัติจางเหมาเชารถ ไปกลับ (ม.บูรพา - วัดจากแดง จ.

สมุทรปราการ)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนัสนันท อินทรศักดิ์ PR0600063020114 12/2/2020 - -

2169 จางเหมากําจัดสารเคมี 74,893.58 74,893.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PO0600063020006 12/2/2020 - -

2170 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 5 รายการ (จัดกิจกรรมนิสิต) 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีทรัพย  กาญจนวิสิษฐผล PR0600063020119 12/2/2020 - -

2171 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063020107 12/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2172 คาถายเอกสาร               960.00           960.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณฑ เพียรพิทักษ PR0600063020111 12/2/2020 - -

2173 ขออนุมัติซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร 23 รายการ 40,253.40 40,253.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด PR0600063020117 12/2/2020 - -

2174 ขออนุมัติคาจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 2 คัน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณธัญศิษฐ ลอออรรถพงศ PR0600063020124 13/2/2020 - -

2175 ขออนุมัติคาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต               395.00           395.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บั ณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0600063020133 13/2/2020 - -

2176 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 9,097.00 9,097.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนบิวตี้มารท, ไพรเวชคาวัสด,ุนายยุทธนา PR0600063020132 13/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2177 ขออนุมัติซื้อ 1,903.00 1,903.00 เฉพาะเจาะจง ราน 888 รวงขาวพาณิชย และรานเจียบฮวด PR0600063020135 13/2/2020 - -

2178 ขออนุมัติซื้อปรอทวัดไขดิจิตอล               705.00           705.00 เฉพาะเจาะจง รานขายยาเภสัชกร 1 PR0600063020134 13/2/2020 - -

2179 ขออนุมัติจางเหมาบริการอื่น-จางทําที่วางกรวยแกวแยกสาร 2,680.00 2,680.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเดช PR0600063020136 13/2/2020 - -

2180 ขออนุซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 3 รายการ 714.76 714.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอสจี แบง พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท 

จํากัด

PR0600063020142 14/2/2020 - -

2181 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ 4,900.60 4,900.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด PR0600063020144 14/2/2020 - -

2182 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063020146 14/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2183 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 1,290.96 1,290.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอสจี แบง พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท 

จํากัด

PR0600063020145 14/2/2020 - -

2184 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี 10 รายการ 18,901.55 18,901.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR0600063020143 14/2/2020 - -

2185 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 4 รายการ 35,096.00 35,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวทกรุป จํากัด(มหาชน) PR0600063020150 17/2/2020 - -

2186 วัสดุอื่นๆ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063020161 17/2/2020 - -

2187 วัสดุคอมพิวเตอร 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063020162 17/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2188 ขอซื้อวัสดุ 19 รายการ 5,694.00 5,694.00 เฉพาะเจาะจง รานสหกรณมหาวิทยาลัยบูรพา, บจก.บัณฑิตส

เตชั่นเนอรี,่ นายไพรเดช สุทธิเรือง, ราน ด.ีคอฟฟ, 

เทคนิคอะไหล

PR0600063020171 18/2/2020 - -

2189 ขอซื้อวัสดุ 2 รายการ 2,340.00 2,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0600063020174 18/2/2020 - -

2190 ขอซื้อหมึกเครื่องพิมพ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063020172 18/2/2020 - -

2191 ขออนุมัติจางซอม-เครื่องปนเหวี่ยง (Hermle) 23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเล็คตริค เซอรวิส ดีไวซ จํากัด PO0600063020010 18/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2192 ขออนุมัติซื้อ 21,540.00 21,540.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600063020169 18/2/2020 - -

2193 ขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

(ระบบInverter) ขนาด 13,000 บีทียู

30,100.00 30,100.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600063020008 18/2/2020 - -

2194 วัสดุอื่นๆ 44,999.99 44,999.99 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. อินเตอรเทรด PR0600063020180 19/2/2020 - -

2195 คาเชารถยนต 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ PR0600063020190 19/2/2020 - -

2196 คาเชารถตูไปกลับ ม.บูรพา-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ PR0600063020175 19/2/2020 - -

2197 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 5 รายการ 9,469.50 9,469.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด PR0600063020189 19/2/2020 - -

2198 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 4 รายการ 4,205.10 4,205.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด PR0600063020177 19/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2199 ขออนุมัติซื้อวัสด-ุจํานวน 1 รายการ 6,301.23 6,301.23 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก PR0600063020192 19/2/2020 - -

2200 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต - จางเหมารถบัสโดยสาร ไป - กลับ 

ม.บูรพา - นิคมอุตสาหกรมมอมตะนคร จ.ชลบุรี

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร จํากัด PR0600063020185 19/2/2020 - -

2201 ขออนุมัติจาง-คาจางเหมาบิรการอื่น จํานวน 1 งาน 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR0600063020193 19/2/2020 - -

2202 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต - วัสดุ ของที่ระลึก               960.00           960.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0600063020186 19/2/2020 - -

2203 ขออนุมัติซื้อวัสดุ -คาของที่ระลึก 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพนาวัน PR0600063020179 19/2/2020 - -

2204 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 2 รายการ               750.00           750.00 เฉพาะเจาะจง ราน ช.แสงเจริญการเกษตร PR0600063020178 19/2/2020 - -

2205 วัสดุ 28,200.00 28,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม PR0600063020198 20/2/2020 - -

2206 วัสดุอื่นๆ 2,467.00 2,467.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ PR0600063020195 20/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2207 คาบอรด 11,085.20 11,085.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพดา กรุป จํากัด PR0600063020197 20/2/2020 - -

2208 คาของที่ระลึก 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง Colette Cafe PR0600063020196 20/2/2020 - -

2209 ขอซื้อวัสดุ 4 รายการ 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี,่ ArduinoChonburi PR0600063020209 20/2/2020 - -

2210 ขออนุมัติซื้อสารเคมี 4,857.37 4,857.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด PR0600063020219 24/2/2020 - -

2211 ขออนุมัติคาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต 3,746.00 3,746.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรรี่ จํากัด, เอ็น เอ็น อีซี่ป

ริ้นและรานเจียบฮวด

PR0600063020224 25/2/2020 - -

2212 วัสดุอื่นๆ 3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไรทไซน เทรดดิ้ง จํากัด PR0600063020225 26/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2213 ขออนุมัติซื้อ 6,344.00 6,344.00 เฉพาะเจาะจง ราน 888 รวงขาวพานิช 

บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด และรานสดใสก็อบป

PR0600063020238 27/2/2020 - -

2214 ขออนุมัติซื้อ               650.00           650.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท 

นิธิโรจนชลิตา

PR0600063020249 27/2/2020 - -

2215 วัสดุอื่นๆ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600063020239 27/2/2020 - -

หนา้ 407



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง
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2216 ขออนุมัติซื้อ 6,689.54 6,689.54 เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด 

รานไพรเวชคาวัสดุ 

รานกุญแจทอง 

รานสุภรณทิพย

 ราน SP Print 

รานสดใสก็อบป 

รานสมารทไอที รานไถเส็ง

 และรานคลังยาชลบุรี

 (ขาง รพ.ม.บูรพา)

PR0600063020248 27/2/2020 - -

2217 ขออนุมัติจางและจายเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 2,292.00 2,292.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR2800063020003 11/2/2020 - -

2218 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 2,335.51 2,335.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR3300063020005 12/2/2020 - -
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2219 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุ เพื่อประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตร

และสังคมศาสตร

4,387.00 4,387.00 เฉพาะเจาะจง รานบีพี เพื่อนนักเรียน

แสงงามอิงคเจ็ท วัฒนานคร

PR3300063020006 12/2/2020 - -

2220 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุและอุปกรณที่ใชในการเขารวมกิจกรรม

ของโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณสหกิจศึกษา

6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง รานลานแชมปอิงคเจ็ท

รานบีพี เพื่อนนักเรียน

ศูนยถายเอกสาร (ขางธนาคารกรุงไทย)

PR3300063020008 12/2/2020 - -

2221 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุโครงการปจฉิมนิเทศและการแสดง

มุทิตาจิต/บูรพาสระแกวรวมใจอําลานิสิตจบใหม ประจําปการศึกษา 

2562

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ปนัดดา สังขออน PR3300063020010 20/2/2020 - -

2222 ขออนุมัติจัดจางทําตรายางสํานักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร (209) 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR3700063010069 3/2/2020 - -

2223 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน วันที่ 

15/02/2563 วิชาเภสัชเวท 2

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารรถ  พูลสวัสดิ์ PR3700063020007 5/2/2020 - -

2224 ขออนุมัติจางเหมาแมบาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเนอรรี่ จํากัด PR3700063020021 7/2/2020 - -

2225 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศรานยา เลขครุภัณฑ 

570101401000080

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายคงภพ ชาตินามสกุล PR3700063020029 11/2/2020 - -

2226 ขออนุมัติขนยายเครื่องมือวิทยาศาสตร 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บีบี เทค แอนด เซอรวิส PO3700063020003 12/2/2020 - -
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2227 ขออนุมัติจัดซื้อสเปรยกําจัดยุงและแมลงสาบ (209) 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3700063020038 13/2/2020 - -

2228 ขออนุมัติซอมบํารุงรถตูประจําคณะเภสัชศาสตร (275) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด PR3700063020047 14/2/2020 - -

2229 ขออนุมัติจัดซื้อของใชสํานักงานคณบดีงานบริหารงานทั่วไป (209) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3700063020049 17/2/2020 - -

2230 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณหองปฏิบัติการประจําคณะเภสัชศาสตร 

(209)

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3700063020054 18/2/2020 - -

2231 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือหองเอกสารอางอิงคณะเภสัชศาสตร (258-263) 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุคเน็ท จํากัด PR3700063020065 25/2/2020 - -

2232 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด PR0206063010142 1/2/2020 - -
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2233 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 4,010.00        4,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0206063020136 17/2/2020 - -

2234 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน เพื่อไป

ตรวจเยี่ยมประเมินความพรอมและศักยภาพของผูประกอบการ

โครงการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่

 (IRTC) ณ บจ.ไบโอเอนเทสท วันที่ 22 ก.พ. 63

2,700.00        2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ PR0206063020155 20/2/2020 - -

2235 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล จํานวน 1 ปาย เพื่อใชในการแสดงความยินดี

กับผูไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2562

5,400.00        5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR0206063020165 21/2/2020 - -

2236 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณา

การฯ จํานวน 500 เลม และ คาเกียรติบัตร จํานวน 300 ใบ โครงการ

การจัดนิทรรศการการบูรณาการจัดเรียนรูรวมกับการทํางานในสถาน

ประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี วันที่ 2 มีนาคม 2563

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ.พี.บลูปริ้นท PR3400063020016 25/2/2563 - -

2237 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาโลรางวัลคริสตัล จํานวน 12 ชุด 

โครงการการจัดนิทรรศการการบูรณาการจัดเรียนรู รวมกับการทํางาน

ในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภางคพักตร หรายเจริญ PR3400063020021 25/2/2563 - -

2238 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาหมึกพิมพ จํานวน 1 งาน โครงการการ

จัดนิทรรศการการบูรณาการจัดเรียนรู รวมกับการทํางานในสถาน

ประกอบการเขตจังหวัดชลบุร”ี

34,100.00 34,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR3400063020020 25/2/2563 - -

2239 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาใชจายในพิธีเปด จํานวน 1 งาน และ คา

ไวนิลกิจกรรม จํานวน 1 งาน โครงการการจัดนิทรรศการการบูรณา

การจัดเรียนรู รวมกับการทํางานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท นิธิโรจนชลิตา PR3400063020025 26/2/2563 - -
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2240 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาผูบันทึกภาพและวีดิทัศน 

จํานวน 1 งาน โครงการการจัดนิทรรศการการบูรณาการจัดเรียนรู 

รวมกับการทํางานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทองไชยซัพพลาย PR3400063020024 26/2/2563 - -

2241 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาเชาคูหาสําเร็จรูปเพื่อแสดงผลงาน 

จํานวน 15 บูธ โครงการการจัดนิทรรศการการบูรณาการจัดเรียนรู 

รวมกับการทํางานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR3400063020023 26/2/2563 - -

2242 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมประตู 12,091.00 12,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จํากัด PR0206063020030 4/2/2020 - -

2243 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถอเนกประสงค ทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี 685.87 685.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีฮอนดา ออโตโมบิล จํากัก PR0206063020020 4/2/2020 - -

2244 ขออนุมัติเบิกเงินซอมแซมเครื่องเจียร เลื่อยวงดาน และสวานไฟฟา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206063020027 4/2/2020 - -

2245 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม 17 รายการ 5,393.87 5,393.87 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063020021 4/2/2020 - -

2246 ขออนุมัติเบิกเงินคาราง LED สําเร็จรูป 20 W จํานวน 24 ชุด 6,840.00 6,840.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR0206063020025 4/2/2020 - -

2247 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมเครื่องเลื่อยยนตขนาดใหญ 13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน มีถาวร PR0206063020026 4/2/2020 - -

2248 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถสวัสดิการเบอร 17 3,691.50 3,691.50 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063020029 4/2/2020 - -
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2249 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมระบบปมน้ําปะปา 30,560.00 30,560.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206063020028 4/2/2020 - -

2250 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมเครื่องเติมอากาศ จํานวน 2 เครื่อง 14,530.00 14,530.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206063020055 6/2/2020 - -

2251 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถยนต หมายเลขทะเบียน นค-7208 

ชลบุรี จํานวน 10 รายการ

6,966.77 6,966.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206063020053 6/2/2020 - -

2252 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถกะบะ หมายเลขทะเบียน ขล-678 

ชลบุรี จํานวน 4 รายการ

4,376.30 4,376.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206063020054 6/2/2020 - -

2253 ขออนุมัติเบิกเงินคาเลื่อยยนต ขนาด 11.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 9,041.50 9,041.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063020153 19/2/2020 - -

2254 ขออนุมัติเบิกเงินเปลี่ยนยางบริดสโตน 700-16 จํานวน 3 ชุด 16,371.00 16,371.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063020180 23/2/2020 - -

2255 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถสวัสดิการ เบอร 3 8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063020202 25/2/2020 - -

2256 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถตู ขก-2343 ชลบุรี 9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063020204 25/2/2020 - -
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2257 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ 13,758.06 13,758.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จํากัด PR0206063020003 1/2/2020 - -

2258 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสาร (เอกสารประกอบการขอทุน) จํานวน 

55 เลม

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรินทร สุขสุวรรณพร PR0206063020086 9/2/2020 - -

2259 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางทําตรายาง จํานวน 8 รายการ 3,135.10 3,135.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0206063020147 19/2/2020 - -

2260 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (ลูกบิดประต)ู 4,815.00        4,815.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063020058 6/2/2020 - -

2261 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมอุปกรณ

ควบคุมลิฟทที่อาคารชุดพักอาศัย (เสนาะ อูนากูล อาคาร 3)

7,540.00        7,540.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206063020056 6/2/2020 - -

2262 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 4,761.50        4,761.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.บี.เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ จํากัด PR0206063020065 6/2/2020 - -

2263 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาปายไวนิล 1,300.00        1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR0206063020166 21/2/2020 - -

2264 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการรถยนต

 (GAT-PAT)

78,900.00 78,900.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ PR0206063020031 4/2/2020 - -

2265 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (GAT/PAT) 3,300.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) PR0206063020033 5/2/2020 - -
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2266 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 9,850.00 9,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063020051 5/2/2020 - -

2267 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (O-NET) 25,156.00 25,156.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR0206063020052 5/2/2020 - -

2268 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (GAT/PAT) 14,109.00 14,109.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR0206063020049 5/2/2020 - -

2269 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (O-NET) 6,000.00 4,977.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) PR0206063020050 5/2/2020 - -

2270 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกเครื่องพิมพ 

(GAT/PAT)

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063020034 5/2/2020 - -

2271 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการรถยนต 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ PR0206063010101 6/2/2020 - -

2272 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ

รถยนต (GAT/PAT) วิทยาเขตจันทบุรี

21,200.00 21,200.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์ PR0206063020082 7/2/2020 - -

2273 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ

รถยนต (GAT/PAT) วิทยาเขตจันทบุรี

18,700.00 18,700.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน วงคแกว PR0206063020081 7/2/2020 - -
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2274 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ

รถยนต วิทยาเขตสระแกว

43,900.00 43,900.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สองขุนทด PR0206063020077 7/2/2020 - -

2275 ขอความเห็นชอจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการรถยนต 

(O-NET) วิทยาเขตจันทบุรี

18,100.00 18,100.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์ PR0206063020084 8/2/2020 - -

2276 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสาร 

(GAT/PAT)

9,045.50 9,045.50 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู PR0206063020100 13/2/2020 - -

2277 ขอความห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสาร 11,840.00 11,840.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู PR0206063020148 19/2/2020 - -

2278 ขอนุมัติจัดซื้อแผงกั้นหอง (Partition) สําหรับใชในหองสํานักงานของ

บัณฑิตวิทยาลัย

78,650.00 78,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร/78,650 PR4500063020002 3/2/2563 - -

2279 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต สําหรับใชในการรับ-สง ผูบริหาร

และเจาหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัย (ระหวางม.บูรพา ไป-กลับ ทา

อากาศยานนานาชาติดอนเมือง) ระหวางวันที่ 6-8 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2563

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มนัสนันท อินทรศักดิ/์3,000 PR4500063020001 3/2/2563 - -

2280 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 8 ถัง 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/320 PR4500063020003 4/2/2563 - -
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2281 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต รับ-สง จากม.บูรพา ไป-กลับ ทา

อากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อเขารวมสภาคณะผูบริหาร

บัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2563 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพง จังหวัดกําแพงเพชร ระหวางวันที่ 12-13/2/2563

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มนัสนันท อินทรศักดิ/์3,000 PR4500063020008 5/2/2563 - -

2282 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)/3,499.96 PR4500063020015 17/2/2563 - -

2283 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม 8 ถัง 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/320 PR4500063020022 24/2/2563 - -

2284 ขออนุมัติจัดจางบริการรถรับ-สง วิทยากรในโครงการฯ Research: 

journal publication and conference presentation podium 

and poster วันที่ 3/3/2563

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มนัสนันท อินทรศักดิ/์2,500 PR4500063020030 27/2/2563 - -

2285 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกมอบใหวิทยากรในโครงการฯ Instrument 

development and cross-cultural translation ในวันที่ 2/3/2563

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา/280 PR4500063020029 27/2/2563 - -

2286 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกมอบใหวิทยากรในโครงการฯ Research: 

journal publication and conference presentation podium 

and poster วันที่ 3/3/2563

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา/280 PR4500063020031 27/2/2563 - -
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2287 ขออนุมัติจัดจางบริการรถรับ-สง วิทยากรในโครงการฯ Instrument 

development and cross-cultural translation ในวันที่ 2/3/2563

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มนัสนันท อินทรศักดิ/์2,500 PR4500063020028 27/2/2563 - -

2288 ขออนุมัติคาจางถายเอกสาร วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสตรรหัส

วิชา 36051460 จํานวน 21 ชุด

3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR1500063020001 5/2/2563 - -

2289 ขออนุมัติจัดจางเขาเลมปกแข็ง เคลือบมันในเอกสารภาพกิจกรรม BUU

 NEWS จํานวน 4 เลม

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ วงษวัฒนพงษ PR0206063020076 7/2/2020 - -

2290 ขออนุมัติเชาเครื่องฉายโปรเจคเตอร จอรับภาพ และระบบกลองถาย

วีดีโอ 2 ชุด จํานวน 1 งาน

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206063020111 11/2/2020 - -

2291 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง 1 อัน 230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ วงษวัฒนพงษ PR0206063020089 11/2/2020 - -

2292 ขออนุมัติจัดซื้อ ชอดอกไม สายสะพาย และถวยรางวัล จํานวน 3 

รายการ

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง Kanraya forist/ รานอีสเทิรน โทรฟ /นางรินจง 

เสริมศรี

PR0206063020090 11/2/2020 - -

2293 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝายศิลป จํานวน 1 งาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานนายมิตร PR0206063020022 4/2/2020 - -
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2294 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 งาน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานมารดา PR0206063020024 4/2/2020 - -

2295 ขออนุมัติจัดจางเย็บชุดการแสดงฝายศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 งาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศ  เอียการนา PR0206063020023 4/2/2020 - -

2296 ขออนุมัติจัดจางซอมเมนไฟฟาโรงจอดรถยนต หอพักกองกิจการนิสิต 2 

(15)จํานวน 1 งาน

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค PR0206063020016 4/2/2020 - -

2297 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ หองพักนิสิต 115 หอพักกอง

กิจการนิสิต 1 (14) จํานวน 1 เครื่อง

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206063020048 5/2/2020 - -

2298 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณฝายบําเพ็ญประโยชน (รายการตามใบ

ประกอบเสนอซื้อจาง) จํานวน 1 งาน

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ PR0206063020073 7/2/2020 - -

2299 ขออนุมัติจัดจางทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 4 รายการ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง จักรกริส  วัฒนศิริ PR0206063020074 7/2/2020 - -

2300 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ 1 กลอง 2,540.00 2,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063020070 7/2/2020 - -

2301 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องสํารองกระแสไฟฟา Syndome 800VA 1 

เครื่อง

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063020071 7/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2302 ขออนุมัติซื้อ วัสดุอุปกรณในการจัดโครงการ จํานวน 1 งาน 12,825.00 12,825.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด/หจก.ชลบุรี ว.

พานิช/นายอุดมเขต เบญจภาคสกุล

PR0206063020102 13/2/2020 - -

2303 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล และโปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ 

จํานวน 3 รายการ

8,985.00 8,985.00 เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีพี.ไซนเมกเกอร โดย นายคุณากร ชนะพล

ชัย

PR0206063020124 17/2/2020 - -

2304 ขออนุมัติจัดจางทําประกาศ  ปาย และปายสแตนดี้ จํานวน 3 รายการ 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง บูรพา สติกเกอร PR0206063020195 24/2/2020 - -

2305 ขออนุมัติจัดจางซอมรถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน ชบ 288 

จํานวน 1 คัน

490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน PR0206063020192 24/2/2020 - -

2306 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ จํานวน 1 งาน 2,640.00 2,640.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0206063020194 24/2/2020 - -

2307 ขออนุมัติจัดจางทําเกียรติบัตร ขนาด A4 จํานวน 200 ใบ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง NK Printing PR0206063020225 27/2/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2308 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP Laserjet CF279A สีดํา 1 กลอง 2,130.00 2,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063020232 27/2/2020 - -

2309 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณในโครงการ (รายการตามใบประกอบเสนอ

ซื้อแนบทาย)

3,890.00 3,890.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR0206063020224 27/2/2020 - -

2310 ซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง ขนมเบรค  เพื่อใชในงานจัดเลี้ยง วันที่   13  

กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

3,180.00 3,180.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจําดัด ทูบีวอเตอร PR0217063020001 1/2/2563 - -

2311 ซื้อแกสหุงตม เพื่อใชสําหรับประกอบอาหารเชา อาหารพนักงาน  และ

อาหารจัดเลี้ยง

1,585.00 1,585.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนแกส PR0217063020004 3/2/2563 - -

2312 ซื้อน้ํามันดีเซล เพื่อเติมเครื่องปมน้ําภายในศูนยปฏิบัติการโรงแรม 9,920.00 9,920.00 เฉพาะเจาะจง  ปมธิดาหนองมน PR0217063020010 6/2/2563 - -

2313 จัดซื้ออาหารสดแหง ของอาหารเชา และเที่ยง สําหรับพนักงาน วันที่  

16-29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

16,389.00 16,389.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ PR0217063020008 6/2/2563 - -

2314 จัดซื้ออาหารสดแหง ของอาหารเชา สําหรับลูกคา วันที่  16-29 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

54,385.00 54,385.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร สุวรรณประภา PR0217063020007 6/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2315 จัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง นมสด ขนมปง แฮม ไสกรอก ไข สําหรับอาหาร

เชาลูกคา และอาหารพนักงาน ในวันที่ 16-29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

44,210.00 44,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี ออลล จํากัด หจก.คณิศร นางสาว

สุพัตรา เวศรานุรักษ

PR0217063020009 6/2/2563 - -

2316 เพื่อจางซอมฟุตวาลว Foot Valve  ภายในอาคารศูนยปฏิบัติการ

โรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมืองไฟฟา อมตะนครวิศวกรรม จํากัด PR0217063020013 11/2/2563 - -

2317  ซื้อน้ําดื่ม เพื่อรองรับลูกคาที่มาใชบริการภายในหองพักของศูนย

ปฏิบัติการโรงแรม

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0217063020014 14/2/2563 - -

2318 ซื้อน้ําผลไมใชภายในแผนกหองอาหาร เพื่อใชรองรับบริการลูกคา

สําหรับอาหารเชา ในศูนยปฏิบัติการโรงแรม ฯ

3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอ.ที. ซัพพลายส จํากัด PR0217063020015 14/2/2563 - -

2319 จางซอมเครื่องทําน้ําอุน และไมโครสวิตช ภายในหองพักศูนยปฏิบัติการ

โรงแรม

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกร ตะดอน PR0217063020024 21/2/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2320 ขอจัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง นมสด ขนมปง แฮม ไสกรอก ไข สําหรับอาหาร

เชาลูกคา และอาหารพนักงาน ในวันที่ 1-7 มีนาคม พ.ศ. 2563

24,675.00 24,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี ออลล จํากัด หจก.คณิศร นางสาว

สุพัตรา เวศรานุรักษ

PR0217063020018 21/2/2563 - -

2321 ซื้อแกสหุงตม เพื่อใชสําหรับประกอบอาหารเชา อาหารพนักงาน  และ

อาหารจัดเลี้ยง

1,585.00 1,585.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนแกส PR0217063020022 21/2/2563 - -

2322 ขอซื้ออาหารสด อาหารแหง สําหรับอาหารเชาลูกคา ประจําวันที่ 

25-29 กุมภาพันธ 2563

16,330.00 16,330.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร สุวรรณประภา PR0217063020026 24/2/2563 - -

2323 จัดซื้ออาหารสดแหง ของอาหารเชา สําหรับลูกคา วันที่  1-7 มีนาคม 

พ.ศ. 2563

49,145.00 49,145.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร สุวรรณประภา PR0217063020021 25/2/2563 - -

2324 จัดซื้ออาหารสดแหง ของอาหารเชา และเที่ยง สําหรับพนักงาน วันที่  

1-7 มีนาคม พ.ศ. 2563

8,034.00 8,034.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ PR0217063020019 25/2/2563 - -

2325 ขออนุมัติจัดจางทําสติกเกอรตรามหาวิทยาลัยบูรพา ขนาด 3*3 ซม. 

(5,000 ดวง) จํานวน 1 ชุด

3,200.00        3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR0206063030269 31/3/2020 - -

2326 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกริโก 5 ตลับ 24,604.65 24,604.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0206063030161 17/3/2020 - -

2327 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการจัดโครงการ เจลลางมือ ผาคอตตอน และผา

สาลู จํานวน 3 รายการ

4,872.05 4,872.05 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัททิยา  กลิ่นด/ี หางหุนสวนจํากัด แต

ฮุยลง

PR0206063030160 17/3/2020 - -

2328 ขออนุมัติจัดซื้อเจลแอลกอฮอลลางมือ จํานวน 12 ขวด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา  เจริญพร PR0206063030239 27/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2329 ขออนุมัติเบิกเงินเพิ่มอัตราคาจางเหมาบริการทําความสะอาดพื้นที่

ภายในกลุมอาคารศูนยกิจกรรมนิสิต หอพักกองกิจการนิสิต 1 และ 2 

และบริเวณโดยรอบกลุมอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 9 

งวด

21,888.00      21,888.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

หางหุนสวนจํากัด บ.ีเจ.เซอรวิส 2018 PO0206063030006 27/3/2020 - -

2330 ขออนุมัติจางซอมเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ 

590100601000002

5,378.89 5,378.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

(สาขาชลบุร)ี

PR0206063030139 17/3/2020 - -

2331 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางซอมทอน้ําทิ้ง ที่

อาคารชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ อูนากูล 2)

8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิศ สุธีบูรณ PR0206063020057 2/3/2020 - -

2332 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมทอประปาที่

อาคารชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ อูนากูล 1)

23,540.00      23,540.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR0206063020234 2/3/2020 - -

2333 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมทอประปา ทอน้ํา

ทิ้ง ที่อาคารชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ อูนากูล 2)

12,840.00      12,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR0206063020235 2/3/2020 - -

2334 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 4,515.00        3,016.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรดักส เซ็นเตอฺร PR0206063030029 4/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2335 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 417.30 417.30 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063030027 4/3/2020 - -

2336 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 1,100.00 1,011.40 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR0206063030028 4/3/2020 - -

2337 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางซอมอุปกรณในตู

คอนโทรลปมน้ําดาดฟา ที่อาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารมีชัย 

ฤชุพันธุ) อาคาร 1-2

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206063030167 18/3/2020 - -

2338 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 2,049.05 2049.05 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063030210 23/3/2020 - -

2339 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมายานพาหนะ 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย อาจวาริณ PR0206063030061 8/3/2020 - -

2340 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกเครื่องพิมพ HP Color Laserjet M274n ดํา 

จํานวน 2 กลอง

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063030060 8/3/2020 - -

2341 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางติดตั้งเดินสายสัญญาณ HDMI พรอมอุปกรณ 

จํานวน 1 งาน

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063030121 13/3/2020 - -

2342 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 20 ชนิด 8,885.30 8,885.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0218063030007 2/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2343 จัดซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แสนสุข เซฟตี้ ไฟร PR0218063030001 2/3/2563 - -

2344 จัดซื้อมิเตอรไฟฟา จํานวน 30 ชุด 28,170.00 28,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด PR0218063030006 2/3/2563 - -

2345 จางตรวจสอบระบบปองกันและระงับอัคคีภัย หอพักเทา-ทอง 4 59,385.00 59,385.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม จํากัด PR0218063030003 2/3/2563 - -

2346 ซื้อวัสดุจํานวน 1 ชนิด 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0218063030005 2/3/2563 - -

2347 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 14,850.00 14,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0218063030002 2/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2348 จางเหมาทําความสะอาดอาคารหอพักเทา-ทอง 4 เพิ่มเติม 2,496.00 2,496.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส PO0218063030001 11/3/2563 - -

2349 ซื้อวัสดุ จํานวน 8 ชนิด 14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR0218063030019 11/3/2563 - -

2350 ซื้อวัสดุ จํานวน 7 ชนิด 4,334.57 4,334.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จํากัด PR0218063030018 11/3/2563 - -

2351 จัดซื้อเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบอินฟาเรส 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0218063030020 11/3/2563 - -

2352 จางเติมน้ํายาดับเพลิงชนิดเคมีแหง 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แสนสุข เซฟตี้ ไฟร PR0218063030026 18/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2353 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (กีฬา) 40,700.00      40,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด PR0206063020161 2/3/2020 - -

2354 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศ 6,420.00        6,420.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206063020163 2/3/2020 - -

2355 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 2,050.00        2,044.77 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063020238 2/3/2020 - -

2356 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (หลอดเมทัล

ฮาไลท)

7,062.00        7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลทติ้ง จํากัด PR0206063020219 2/3/2020 - -

2357 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานนคร PR0206063020162 2/3/2020 - -

2358 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR0206063030068 9/3/2020 - -

2359 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมมอเตอรเครื่องดูด

ตะกอน

4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206063030085 10/3/2020 - -

2360 ขอความห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการรถยนต

 (กสพท.)

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ PR0206063030009 2/3/2020 - -

2361 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ

รถยนต (O-NET)

86,100.00 86,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ PO0206063030001 2/3/2020 - -

2362 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (หมึกเครื่องพิมพ) 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063030012 2/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2363 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (หมึกเครื่องพิมพ) 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063020149 2/3/2020 - -

2364 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ

รถยนต (O-NET) วิทยาเขตจันทบุรี

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์ PR0206063020137 2/3/2020 - -

2365 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ

รถยนต (O-NET) วิทยาเขตจันทบุรี

18,700.00 18,700.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน วงคแกว PR0206063020083 2/3/2020 - -

2366 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ

รถยนต (O-NET) วิทยาเขตสระแกว

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สองขุนทด PR0206063020140 2/3/2020 - -

2367 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ

รถยนต (O-NET) วิทยาเขตสระแกว

37,100.00 37,100.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สองขุนทด PR0206063020080 2/3/2020 - -

2368 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ

รถยนต (วิชาสามัญ 9 วิชา)

44,700.00 44,700.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ PR0206063020141 2/3/2020 - -

2369 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ

รถยนต (วิชาสามัญ 9 วิชา) วิทยาเขตจันทบุรี

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน วงคแกว PR0206063020139 2/3/2020 - -

2370 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสาร 5,655.00 5,655.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู PR0206063030008 2/3/2020 - -

หนา้ 429



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2371 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 9,509.00 9,509.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR0206063030011 2/3/2020 - -

2372 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (ซอง) 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร PR0206063020151 2/3/2020 - -

2373 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (วิชาสามัญ 9 วิชา) 11,982.00 11,982.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR0206063030013 2/3/2020 - -

2374 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาเจลแอลกอฮอล 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา เกษมเจริญ PR0206063030020 3/3/2020 - -

2375 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสาร 5,004.50 5,004.50 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู PR0206063030076 9/3/2020 - -

2376 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (9 วิชา) 8,350.00 8,350.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา เกษมเจริญ PR0206063030091 10/3/2020 - -

2377 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ 20,038.40 20,038.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0206063030145 17/3/2020 - -

2378 ขออนุมัติจางถายเอกสารเขาเลมสันกาว โครงการมหาวิทยาลัยแมขาย

ดานมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ ป 2562

1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR0206063030151 17/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2379 ขออนุมัติจางปรับปรุงหองมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย 86,600.00 86,600.00 เฉพาะเจาะจง โหนง เจริญกอสราง PO0206063040001 1/4/2020 - -

2380 ขออนุมัติจางทําตรายาง จํานวน 5 รายการ 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR0206063030144 17/3/2020 - -

2381 ขออนุมัติจางถายเอกสารพรอมเขาเลมสันกาว จํานวน 1 งาน 3,970.00 3,970.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR0206063030148 17/3/2020 - -

2382 ขออนุมัติเบิกคาจางลางเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 

630101401000097

856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206063030169 18/3/2020 - -

2383 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206063030200 23/3/2020 - -

2384 ขออนุมัติเชาคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0206063030008 31/3/2020 - -

2385 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาวัสดุหมึกพิมพ จํานวน 1 งาน โครงการ ''

การประเมินโครงการบูรณาการจัดการเรียนรูรวมกับการทํางานใน

สถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรีฯ''

56,100.00 56,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR3400063030009 11/3/2563 - -

2386 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาเก็บขอมูลการสัมภาษณครู 

ผูบริหาร จํานวน 1 งาน และ คาจางเก็บขอมูลกับสถานประกอบการ 

จํานวน 1 งาน โครงการ ''การประเมินโครงการบูรณาการจัดการเรียนรู

รวมกับการทํางานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรีฯ''

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด PR3400063030010 11/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2387 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาถายเอกสาร จํานวน 1 งาน โครงการ ''

การประเมินโครงการบูรณาการฯ''

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ.พี.บลูปริ้นท PR3400063030011 12/3/2563 - -

2388 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาเก็บขอมูลจากนักเรียน จํานวน 

1 งาน โครงการ ''การประเมินโครงการบูรณาการจัดการเรียนรูฯ''

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นวจักร ออโตเมชั่น จํากัด PR3400063030012 16/3/2563 - -

2389 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 งาน โครงการ การประเมิน

โครงการบูรณาการจัดการเรียนรูรวมกับการทํางานในสถาน

ประกอบการฯ

15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR3400063030033 26/3/2563 - -

2390 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาหมึกพิมพ จํานวน 1 งาน โครงการการ

จัดนิทรรศการการบูรณาการจัดการเรียนรูรวมกับการทํางานในสถาน

ประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี

34,100.00 34,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR3400063030035 27/3/2563 - -

2391 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณา

การฯ จํานวน 500 เลม และคาเกียรติบัตร จํานวน 300 ใบ โครงการ

การจัดนิทรรศการการบูรณาการจัดการเรียนรูรวมกับการทํางานใน

สถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี วันที่ 2 มีนาคม 2563

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ.พี.บลูปริ้นท PR3400063030034 27/3/2563 - -

2392 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาโลรางวัลคริสตัล จํานวน 12 ชุด 

โครงการการจัดนิทรรศการการบูรณาการจัดการเรียนรูรวมกับการ

ทํางานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภางคพักตร หรายเจริญ PR3400063030038 27/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2393 ขออนุมัติจัดซื้อเจลลางมือ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 6,691.87 6,691.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          ราคาซื้อ 

6,691.87 บาท

PR0300063030001 2/3/2563 - -

2394 ขออนุมัติจางทําปายที่จอดรถคณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธิ์รุงอรุณ               ราคาจาง 

500 บาท

PR0300063030007 9/3/2563 - -

2395 ขออนุมัติจัดซื้อกุญแจบานเลื่อนและกุญแจมาสเตอรคีย 3 ตัว คณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ                       ราคาซื้อ 

1,250 บาท

PR0300063030031 10/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2396 ขออนุมัติจัดซื้อถานชารจ AA ของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 4,074.03 4,074.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)         ราคาซื้อ 

4,074.03 บาท

PR0300063030036 13/3/2563 - -

2397 ขออนุมัติจัดซื้อเจลลางมือผสมแอลกอฮอลของคณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัททิยา กลิ่นดื                          ราคาซื้อ

 40,000 บาท

PO0300063030002 16/3/2563 - -

2398 ขออนุมัติจัดซื้อถุงมือยางและสําลีของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง รานคลังยา 51                            ราคาซื้อ 

630 บาท

PR0300063030043 17/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2399 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่มคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย                             ราคาซื้อ 

2,800 บาท

PR0300063030044 18/3/2563 - -

2400 ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ Notebook ของภาควิชานิติศาสตร คณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด      ราคาซื้อ 

2,800 บาท

PR0300063030052 19/3/2563 - -

2401 ขออนุมัติจัดซื้อซองน้ําตาลขยายขาง ขนาด 11x17         ของงานวิชา

การศึกษา

139,100.00 139,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะเพรส จํากัด                ราคาจาง 

139,100 บาท

PO0300063030003 20/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2402 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผากแบบอินฟาเรดของคณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัดราคาซื้อ 

4,200 บาท

PR0300063030054 20/3/2563 - -

2403 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแกส 395.00 PR0400063030006 2/3/2563 - -

2404 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําวารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ 54,000.00 PR0400063030001 2/3/2563 - -

2405 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิลและโปสเตอร 2,660.00 2,660.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 2,660.00 PR0400063030007 2/3/2563 - -

2406 ขออนุมัติซื้อแอลกอฮอลลางมือ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช 1,320.00 PR0400063030002 2/3/2563 - -

หนา้ 436



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2407 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม 

2,889.00

PR0400063030004 2/3/2563 - -

2408 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับฝกซอมการบรรเทาสาธารณภัย 10,635.80 10,635.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จํากัด 10,635.80 PR0400063030011 4/3/2563 - -

2409 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,771.00 PR0400063030031 6/3/2563 - -

2410 ขออนุมัติซื้อน้ํามันอเนกประสงค 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 620.00 PR0400063030037 9/3/2563 - -

2411 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมประตู 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ธรรมเนาว 5,000.00 PR0400063030038 9/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2412 ขออนุมัติซื้อแอลกอฮอลลางมือ 3,120.00 3,120.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช 1,620.00 PR0400063030036 9/3/2563 - -

2413 ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอิฟราเรด 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 6,200.00 PR0400063030022 9/3/2563 - -

2414 ขออนุมัติซื้อแฟลชไดรฟพรอมกลองไม 50,718.00 50,718.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสากลพรีเมี่ยม จํากัด 50,718.00 PO0400063030002 12/3/2563 - -

2415 ขออนุมัติซื้อสายคลองบัตรและโยโยติดบัตร 22,791.00 22,791.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสากลพรีเมี่ยม จํากัด 22,791.00 PO0400063030003 12/3/2563 - -

2416 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมทอน้ําดี 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรุตต ชัยวิราช 30,500.00 PR0400063030063 11/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2417 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็คและลางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศของรถบัสปรับอากาศของรถยนต และซอมเปลี่ยน

อุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุการใช

งาน

9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด ประเทศไทย 

9,309.00

PR0400063030066 11/3/2563 - -

2418 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 2,970.00 PR0400063030062 11/3/2563 - -

2419 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,015.00 PR0400063030071 12/3/2563 - -

2420 ขออนุมัติซื้อขาวสาร 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,432.00 PR0400063030068 12/3/2563 - -

หนา้ 439



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2421 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 960.00 PR0400063030069 12/3/2563 - -

2422 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 33,000.00 PR0400063030070 12/3/2563 - -

2423 ขออนุมัติซื้อเมนบอรด 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 5,900.00 PR0400063030087 13/3/2563 - -

2424 ขออนุมัติซื้อกระดาษชําระมวนใหญ 15,299.93 15,299.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด 15,299.93 PR0400063030085 13/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2425 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 15,282.98 15,282.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 15,282.98 PR0400063030091 16/3/2563 - -

2426 ขออนุมัติซื้อแอลกอฮอลลางมือ 15,247.50 15,247.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี อินเตอรเทรด 

15,247.50

PR0400063030111 18/3/2563 - -

2427 ขออนุมัติซื้อน้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อ 15,330.00 15,330.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี อินเตอรเทรด 

15,330.00

PR0400063030127 19/3/2563 - -

หนา้ 441



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2428 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็คและลางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศของรถบัสปรับอากาศของรถยนต และซอมเปลี่ยน

อุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุการใช

งาน

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด ประเทศไทย 

5,885.00

PR0400063030136 20/3/2563 - -

2429 ขออนุมัติจางทําตรายาง 2,150.70 2,150.70 เฉพาะเจาะจง รานศรีศิลปการพิมพ 2,150.70 PR0400063030147 24/3/2563 - -

2430 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม 

5,885.00

PR0400063030144 24/3/2563 - -

2431 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสายสัญญาณ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน BiG TiGeR 1,500.00 PR0400063030145 24/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2432 ขออนุมัติจางเหมาบริการทําความสะอาด และดูแลพืชสวนบริเวณรอบ

อาคาร คณะพยาบาลศาสตร (เพิ่มเติม)

29,124.00 29,124.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

บริษัท ซี.ว.ีเอส.พร็อพเพอรตี้ เซอรวิส จํากัด 

29,124.00

PO0400063030004 25/3/2563 - -

2433 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 2,352.00 PR0400063030161 27/3/2563 - -

2434 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 2,660.01 2,660.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 2,660.01 PR0400063030166 30/3/2563 - -

2435 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 3,450.00 PR0400063030162 30/3/2563 - -

2436 คาจางซอม Power Amplifer 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง รานสุชัย อิเล็กทรอนิกส PR0500063020069 1/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2437 ซื้อครุภัณฑโทรทัศน 3 เครื่อง 67,089.00 67,089.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอง เอนจิเนียริ่ง แอนด คอนซัลแทนท 

จํากัด

PO0500063030009 10/3/2563 - -

2438 ขอซื้อกรวยกระดาษน้ําดื่ม 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PO0500063030004 4/3/2563 - -

2439 ขอซื้อกระดาษชําระ 69,978.00 69,978.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PO0500063030005 4/3/2563 - -

2440 จางพิมพหนังสือวารสารวิชาการ 98,975.00 98,975.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ว.ี เจ. พริ้นติ้ง PO0500063030008 10/3/2563 - -

2441 จางซอมเครื่องพิมพ HP laserjet 4250 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0500063020068 1/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2442 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 76,087.70 76,087.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PO0500063030006 4/3/2563 - -

2443 ขอซื้อดินปลูก (ดินชาวสวน) 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานรวมดินปลูกคุณภาพ PR0500063020115 1/3/2563 - -

2444 ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0500063020120 1/3/2563 - -

2445 ขอซื้อถังขยะใส 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PO0500063030007 4/3/2563 - -

2446 ขอซื้อผามาน 34,882.00 34,882.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จํากัด PO0500063030003 4/3/2563 - -

2447 ขอซื้อวัสดุ อุปกรณโสตทัศนูปกรณเพื่อการศึกษา 40,167.80 40,167.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอง เอนจิเนียริ่ง แอนด คอนซัลแทนท 

จํากัด

PO0500063030001 4/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2448 ขอซื้อวัสดุ อุปกรณโสตทัศนูปกรณเพื่อการศึกษา 67,196.00 67,196.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอง เอนจิเนียริ่ง แอนด คอนซัลแทนท 

จํากัด

PO0500063030002 4/3/2563 - -

2449 งานปรับปรุงระบบทอน้ําเครื่องปรับอากาศ ชั้น 6 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0500063020118 1/3/2563 - -

2450 ขอซื้อหมึกพิมพ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟศ โปรดักส จํากัด PR0500063020116 1/3/2563 - -

2451 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร 2 หลอด 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0500063020081 1/3/2563 - -

2452 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0500063030041 9/3/2563 - -

2453 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0500063030038 9/3/2563 - -

2454 ขอซื้อดินผสมพรอมปลูก 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์นทีธร PR0500063030040 9/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2455 ขอจางเปลี่ยนอุปกรณหมอแปลง 16,600.00 16,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวะสัน  รัศมีโชติ PO0500063030014 12/3/2563 - -

2456 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผากแบบอินฟาเรด 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PR0500063030039 9/3/2563 - -

2457 ซื้อน้ํายาดับเพลิงและสายฉีดดับเพลิงชนิดเคมีแหง 31,971.60 31,971.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จํากัด PO0500063030011 12/3/2563 - -

2458 ซื้อครุภัณฑโพเดียม 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรรีเลชั่น จํากัด PO0500063030012 12/3/2563 - -

2459 ซิ้อเครื่องดับเพลิงขนาด 10 ปอนด ชนิด BF2000 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จํากัด PO0500063030010 12/3/2563 - -

2460 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 17,986.70 17,986.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PO0500063030013 12/3/2563 - -

2461 ขอซื้อแอลกอฮอล 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ศรีชลฟารมาซี PR0500063030037 9/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2462 ขอซื้อกระดาษมวนอิงคเจ็ท 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0500063030054 12/3/2563 - -

2463 จางถายเอกสาร 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง นายธชาดล  ภัทรวิไลโชค PR0500063030052 12/3/2563 - -

2464 ขอซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผากแบบอินฟาเรด 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PR0500063030053 12/3/2563 - -

2465 ซอมเครื่องคํานวณ 990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง รานจรูญเซอรวิส PR0500063030062 16/3/2563 - -

2466 ขอซื้อหมึกพิมพ 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PO0500063030016 19/3/2563 - -

2467 คาประชาสัมพันธ 24,720.00 24,720.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ PO0500063030017 19/3/2563 - -

2468 ขอซื้อกระดาษถายเอกสาร 43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PO0500063030015 19/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2469 ขอซื้อเจลแอลกอฮอลลางมือ 30,045.60 30,045.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮารดแวรเอ็กซเพรส(ไทยแลนด) จํากัด PO0500063030021 23/3/2563 - -

2470 ขอซื้อคาบริการวารสารอนนไลนของระบบ THaiJo2.0 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ

PO0500063030023 27/3/2563 - -

2471 ขอซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PR0500063030100 25/3/2563 - -

2472 ขอจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ 10,000 

บาท สาขานิเทศศิลป 3500 บาท สาขาเซรามิกส 5,600 บาท  สาขา

บัณฑิต 500 บาท

19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก PR0800063030009 6/3/2020 - -

2473 ขอจางซอมสายเมนไฟ ตู MDB สาขากราฟกอารตและกราฟกมีเดีย 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี  เนื่องจํานงค PR0800063030008 6/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2474 ขอจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชในการทําความสะอาด และปองกันเชื้อโรค 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR0800063030004 6/3/2020 - -

2475 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมีนาคม  2563 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน),  บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

PR0800063030005 6/3/2020 - -

2476 ขอจัดซื้อกระดาษวาดเขียนเพื่อใชในการสอบภาคปฏิบัติ โครงการรับ

ตรง คณะศิลปกรรมศาสตร ม.บูรพา ประจําปการศึกษา 2563

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี PR0800063030006 6/3/2020 - -

2477 ขอจัดจางเหมาทําความสะอาดหองพักรับรอง ณ อาคารมีชัยฤชุพันธุ 2 

(สาขานิเทศศิลป)

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยะนันท  มาตแมน PR0800063030003 6/3/2020 - -

2478 ขอซอมเกาอี้บุหนัง ในสํานักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบรรจง  ภูมิลําเนา PR0800063030007 6/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2479 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการฆาเชื้อโรคในอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร 612.00 612.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด , บริษัทโฮมโปร

ดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

PR0800063030045 16/3/2020 - -

2480 ขอจัดซื้อที่กดสบูติดผนัง 1,215.00 1,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) PR0800063030061 18/3/2020 - -

2481 ขอจัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร ในคณะศิลปกรรมศาสตร 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส PR0800063030066 18/3/2020 - -

2482 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการในสาขาเซรามิกส 1,738.75 1,738.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอรพลาส ไทย จํากัด PR0800063030074 19/3/2020 - -

2483 ขอจัดซื้อเสนพลาสติกเพื่อใชในการจัดทํางานและการเรียนการสอนใน

สาขากราฟกอารตและกราฟกมีเดีย

3,960.03 3,960.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จํากัด PR0800063030073 19/3/2020 - -

2484 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานและประกอบการเรียนการสอนใน

สาขาเซรามิกส

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธิ์  ศรีอุไร PR0800063030075 19/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2485 ขอจัดจางขนสงรูปภาพ ในการจัดทําโครงการนิทรรศการศิลปกรรม

แหงชาติ ครั้งที่ 65 และนิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุน

เยาวน ครั้งที่ 36

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงอาทิตย  เงินทรัพย PR0800063030078 20/3/2020 - -

2486 ขอจัดซื้อน้ํายาทําความสะอาด เดทตอล 13,140.00 13,140.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี.อินเตอรเทรด PR0800063030079 20/3/2020 - -

2487 ขอจัดจางประชาสัมพันธ ในการจัดทําโครงการนิทรรศการศิลปกรรม

แหงชาติ ครั้งที่ 65 และนิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุน

เยาวน ครั้งที่ 36

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม PR0800063030099 27/3/2020 - -

2488 ขอจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชในการใสน้ําเจล แอลกอฮอล 329.00 329.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) PR0800063030103 27/3/2020 - -

2489 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชประกอบการทํางานในสาขาเซรามิกส 1,123.50 1,123.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอรนิค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR0800063030118 31/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2490 ขออนุมัติคาตรวจสอบเครื่องยนต รถตู นค 7118 ชลบุรี เนื่องจากไปสง

อาจารยเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 บางเขน ในระหวางเดินทางปรากฏวามีสัญลักษณรูปเครื่องยนตแจง

เตือนขึ้นบนหนาปดรถ จึงจําเปนตองเขาศูนยตรวจสอบความผิดปกติ

เบื้องตน

395.90 395.9 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา บัสส จํากัด PR0900063030004 3/3/2563 - -

2491 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพเลเซอรสี เนื่องจากหมึกพิมพหมด จําเปนตองซื้อ

เพื่อใชพิมพเอกสารประชาสัมพันธ และเอกสารอื่นๆ ของฝายบริการ

วิชาการฯ ไดตามปกติ

7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0900063030018 4/3/2563 - -

2492 ขออนุมัติจางลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภาควิชาการจัดการ

เรียนรู เนื่องจากถึงระยะเวลาตองลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

 และมีฝุนเยอะ

4,761.50 4,761.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063030026 5/3/2563 - -

2493 ขออนุมัติซื้อที่กดแอลกอฮอลเจลลางมือติดผนัง เพื่อติดตั้งที่กดเจลลาง

มือหนาลิฟตตามชั้นตางๆ ของคณะศึกษาศาสตร ใชทําความสะอาดมือ 

เพื่อชวยลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อโรคที่มือไปสัมผัสโดนโดยไมรูตัว

1,074.00 1,074.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด PR0900063030051 10/3/2563 - -

2494 ขอเสนอเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องและเปลี่ยนซีลเกียร รถตู นค 7118 

ชลบุรี เนื่องจากรถมีสัญญาณไฟโชวที่หนาปดรถ และถึงเวลาเปลี่ยน

ถายน้ํามันเครื่อง (เลขครุภัณฑ 5103001010003)

9,220.00 9,220.00 เฉพาะเจาะจง อู ชางโจ PR0900063030060 12/3/2563 - -

2495 ขออนุมัติซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณคู รัชกาลที่ 10+พระราชานี 

เพื่อติดพระฉายาลักษณคู รัชกาลที่ 10+พระราชินี ในหองทํางาน

คณบดีคณะศึกษาศาสตร สําหรับแสดงความจงรักภักดีและสํานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง รานกรอบไทย PR0900063030063 12/3/2563 - -

2496 ขออนุมัติซื้อแอลกอฮอลเจลลางมือ สําหรับใหนิสิตและผูที่มาติดตอ

ราชการ ในตึก QS1 คณะศึกษาศาสตร ใชทําความสะอาดมือ เพื่อชวย

ลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อโรค และฆาเชื้อโรคที่อยูบนมือจากการ

สัมผัสสิ่งตาง ๆ

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณภูษิต ธรรมคําภีร PR0900063030064 12/3/2563 - -
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2497 ขออนุมัติซื้อที่กดแอลกอฮอลเจลลางมือติดผนัง สําหรับใชใสแอลกอฮอล

เจลลางมือ เพื่อติดตั้งที่กดเจลลางมือบริเวณหนาโรงอาหาร ตึก QS1 

คณะศึกษาศาสตร ใชทําความสะอาดมือ เพื่อชวยลดความเสี่ยงจากการ

รับเชื้อโรค

358.00 358.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด PR0900063030065 13/3/2563 - -

2498 ขอเสนอจัดซื้อโทรศัพทไรสาย เพื่อสําหรับใชในการติดตอประสานงาน

ของฝายพัฒนานิสิตและฝกประสบการณวิชาชีพครู

1,199.00 1,199.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0900063030080 17/3/2563 - -

2499 ขออนุมัติจางทําสติ๊กเกอร ติดลิฟต ลดเสี่ยงโควิด 19 สําหรับใหผูใช

ลิฟตยืนเวนระยะหางขณะอยูในลิฟต เพื่อชวยลดความเสี่ยงติดเชื้อ 

covid 19 ภายในอาคาร QS1 คณะศึกษาศาสตร

3,060.20 3,060.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0900063030087 23/3/2563 - -

2500 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม เพื่อใหบริการสําหรับผูมาติดตองานบริการวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร ม.บูรพา

175.00 175.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน PR0900063030086 23/3/2563 - -

2501 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ อาคารปฏิบัติการชั่วคราว เรือนดนตรี

ไทย ภาควิชาการจัดการเรียนรู เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไมเย็น มีแต

ลมรอนออกมา (เลขครุภัณฑ 600101401000048)

4,119.50 4,119.50 เฉพาะเจาะจง รานบูรพาแอร แอนด เซอรวิส PR0900063030088 24/3/2563 - -

2502 ขอเสนอซื้อซอฟตแวรปองกันไวรัส เพื่อปองกันขอมูลในเครื่อง

คอมพิวเตอรของคณะศึกษาศาสตร จากภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร

48,899.00 48,899.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด) จํากัด PR0900063030091 25/3/2563 - -
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2503 ขอเสนอซื้อสายฉีดชําระหองน้ํา เนื่องจากสายฉีดชําระหองน้ําชาย ฝง

สํานักงานคณบดี ชั้น2 ชํารุด ฉีดน้ําไมออก จําเปนตองซื้อมาเปลี่ยนให

ใชงานไดตามปกติ

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR0900063030095 30/3/2563 - -

2504 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ หองสํานักงาน ชั้น2 เนื่องจาก

เครื่องปรับอากาศไมมีความเย็น มีกลิ่นเหม็นอับ จําเปนตองซอมใหใช

งานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 580101401000111)

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063030094 30/3/2563 - -

2505 ขออนุมัติซอมเครื่องคอมพิวเตอร ภาควิชาการอาชีวศึกษาฯ เนื่องจาก

เครื่องเดิมขัดของ คอมพิวเตอรไมทํางาน และไมสามารถรองรับการใช

งานในบางโปรแกรมได

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900063030096 31/3/2563 - -

2506 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถจักรยานยนต ย-3924 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR1000063030003 2/3/2020 - -

2507 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต ย-3924 เดือน 

ม.ีค 2563

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR1000063030001 2/3/2020 - -

2508 ขออนุมัติเบิกเงินคาอัดจารบีรถบัส 40-0548 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR1000063030004 2/3/2020 - -

หนา้ 455



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2509 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง,กรองน้ํามันเครื่อง,กรองโซ

ลา,หัวเชื้อ,กรองแอร รถตู นง-4230

2,320.00 2,320.00 เฉพาะเจาะจง อูชางโจ PR1000063030005 2/3/2020 - -

2510 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารใชในโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการของ

นิสิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง รานถายเอกสารพี่ออย PR1000063030009 3/3/2020 - -

2511 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารเลมคูมือในการนํานิสิตออกฝก

ภาคสนามอนามัยชุมชน

2,730.00 2,730.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063030007 3/3/2020 - -

2512 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารสําหรับโครงการถายทอดความรูจากพี่สู

นอง ภาควิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063030008 3/3/2020 - -

2513 ขออนุมัติเบิกเงินคาของที่ระลึกมอบใหสถานที่นิสิตภาควิชาอนามัย

สิ่งแวดลอมเขาศึกษาดูงาน ในวันที่ 6 ม.ีค 2563

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1000063030006 3/3/2020 - -

2514 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ จํานวน 22 รายการ 47,229.00 47,229.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR1000063030013 3/3/2020 - -

2515 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมหองน้ําชั้น 6 8,453.00 8,453.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR1000063030022 10/3/2020 - -
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2516 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดทําปายชื่ออาจารย จํานวน 3 ปาย 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063030038 12/3/2020 - -

2517 ขออนุมัติเบิกเงินคาหลอดยูวีพรอมรางและปลั๊กไฟ 7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี PR1000063030040 17/3/2020 - -

2518 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุการเรียนการสอนรายวิชาสุขาภิบาลน้ําดื่มน้ําใช

,รายวิชาสุขาภิบาลอาหาร,รายวิชาปฏิบัติการ

5,703.10 5,703.10 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี PR1000063030039 17/3/2020 - -

2519 ขออนุมัติเบิกเงินคาหนังสือสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ,วิจัยอนามัย

ครอบครัว

405.00 405.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR1000063030041 18/3/2020 - -

2520 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยน Adapter เครื่องคอมพิวเตอร 790.00 790.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลฟาคอม PR1000063030050 25/3/2020 - -
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2521 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดทําใบประกาศผูผานการอบรมการวิเคราะห

ขอมูลสารสนเทศ ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063030036 12/3/2020 - -

2522 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063030001 2/3/2020 - -

2523 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงจํานวน 14 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงษทรายทอง PR1300063030002 2/3/2020 - -

2524 ขอเบิกเงินคาไปรษณีย เดือนมกราคม 2563 1,449.00 1,449.00 พิเศษ บ.ไปรษณียไทย จํากัด PR1300063030018 6/3/2020 - -

2525 ซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูล 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ ไอที อินฟนิทจก. PR1300063030026 16/3/2020 - -

2526 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063030027 16/3/2020 - -

2527 ซื้อกระดาษชําระคิมซอฟท กระดาษเช็ดมือสกอต 8,115.95 8,115.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR1300063030025 16/3/2020 - -
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2528 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศจํานวน 1 คัน 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร PR1300063030029 17/3/2020 - -

2529 ซื้อกระดาษถายเอกสารA4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR1300063030033 19/3/2020 - -

2530 จางเปลี่ยนตัวดึงกระดาษเครื่องพิมพHp LaserJet M 1132 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063030035 19/3/2020 - -

2531 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 17 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063030030 19/3/2020 - -

2532 ซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดจํานวน 8 ตัว 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอวิรุทธ ทรงบําเรอ PR1300063030070 23/3/2020 - -

2533 จางพิมพปายประชาสัมพันธขนาด 1.6x0.6 เมตร 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร PR1300063030086 25/3/2020 - -

2534 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063030087 25/3/2020 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2535 จางถายเอกสาร 106.40 106.40 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร PR1300063030085 25/3/2020 - -

2536 ซื้อหมึกพิมพ 17 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063030088 25/3/2020 - -

2537 ซื้อสบุเหลวลางมือ 660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมคโครจํากัด มหาชน PR1300063030093 27/3/2020 - -

2538 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุใชสําหรับปองกันโรคติดตอ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีฟารมาซี จก., ครอบครัวสุขภาพ PR1400063030003 2/3/2020 - -

2539 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อตัววัดอุณหภูมิ 6,990.00 6,990.00 เฉพาะเจาะจง รานยาวิศิษฎ เวชภัณฑ ชลบุรี PR1400063030004 3/3/2020 - -

2540 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อแอลกอฮอลเจล 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง รานยาดวงใจฟารมาซี PR1400063030013 4/3/2020 - -

2541 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อแอลกอฮอลเจล 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง รานยาวิศิษฎ เวชภัณฑ ชลบุรี PR1400063030012 4/3/2020 - -
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2542 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุปองกันเชื้อโรค 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง อุษา ดาโสภา, ธนารัตน, รานยาวิศิษฎ เวชภัณฑ 

ชลบุรี

PR1400063030016 5/3/2020 - -

2543 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุปองกันโรคติดตอ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง รานขายยาวิศิษฎ เวชภัณฑ ชลบุรี PR1400063030015 5/3/2020 - -

2544 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 5,865.00 5,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอทูเอส บุคส จํากัด PR1400063030036 16/3/2020 - -

2545 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อตัวแปลงสัญญาณ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม เชียงกาขันธ PR1400063030032 16/3/2020 - -

2546 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 18,712.80 18,712.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) จํากัด PR1400063030035 16/3/2020 - -

2547 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 22,172.25 22,172.25 เฉพาะเจาะจง ราน BOOK GOOD PR1400063030034 16/3/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

2548 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อแถบแมเหล็ก 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินดัสเตรียล มารเก็ตติ้ง จํากัด PR1400063030039 16/3/2020 - -

2549 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องสแกนเนอร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063030033 16/3/2020 - -

2550 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อสติ๊กเกอรพรอมพิมพบารโคด 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ จี เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR1400063030038 16/3/2020 - -

2551 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063030041 17/3/2020 - -

2552 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 12,930.00 12,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063030050 19/3/2020 - -

2553 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จก. (มหาชน) PR1400063030046 19/3/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

2554 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 13,590.00 13,590.00 เฉพาะเจาะจง ราน ซี เค บุค PR1400063030051 19/3/2020 - -

2555 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําแผงบังตา 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง แหลมทองเฟอรนิเจอร PR1400063030052 19/3/2020 - -

2556 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อตลับหมึกพิมพ 21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR1400063030044 19/3/2020 - -

2557 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อสติ๊กเกอรพิมพสันหนังสือ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จ.ี วัสดุครุภัณฑ PR1400063030045 19/3/2020 - -

2558 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อตลับหมึกพิมพ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1400063030043 19/3/2020 - -

2559 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดอาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

(ตั้งแตวันที่ 6-31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

25,161.29 25161.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด PO1500063030001 5/3/2563 - -

2560 ขออนุมัติจางเหมาเดินทอรอยสายเมนไฟสายกลองวงจรปดของ

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

14,000.00 14000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค PO1500063030002 9/3/2563 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

2561 ขออนุมัติจางถายเอกสารตําราหลักประกอบการสอนสําหรับนิสิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนที่ 14-1 ของวิทยาลัยการ

บริหารรัฐกิจ

2,380.00 2380 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR1500063030013 11/3/2563 - -

2562 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณซอมแซมบํารุงรักษาระบบกลองวงจรปดของ

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

3,103.00 3103 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป PR1500063030014 12/3/2563 - -

2563 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดอาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

30,000.00 30000 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด PO1500063030003 30/3/2563 - -

2564 ขออนุมัติซื้อน้ํามันรถเดินเอกสาร 400.00 180.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร PR1600063030002 2/3/2020 - -

2565 ขออนุมัติซื้อน้ํามันรถตูคณะฯ 10,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง                      

         บริษัท ปโตรเลียม (2016) จํากัด

PR1600063030003 2/3/2020 - -

2566 ขออนุมัติจางเหมาบริการผูปฏิบัติหนาที่บริหาร งานบริการวิชาการ

สาขาวิทยาการเดินเรือระหวางวันที่ เริ่ม1 ม.ีค.2563ถึงวันที่ 30 ก.ย.

2563

105,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพรพรรณ อัมพรมหา PO1600063030001 2/3/2020 - -

2567 ขออนุมัติจางลางรถตูคณะฯ 660.00           660.00 เฉพาะเจาะจง รักษคารแคร 2 และ รักษรถคารแคร PR1600063030004 2/3/2020 - -
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จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2568 คาจางเหมาบริการรถบัส โครงการศึกษาดูงาน ในสาขาการจัดการโลจิ

สติกส วันที่ 11 ม.ีค. 63 (บจก.เคอรี่สยามซีพอรต)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย PR1600063030012 5/3/2020 - -

2569 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 10 รายการดังเอกสารแนบ 24,192.70 24,192.70 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แสนรัตนพัฒนา (2541) PR1600063030032 10/3/2020 - -

2570 ขออนุมัติทํากุญแจรถมอไชคและกุญแจหองเรียน 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ PR1600063030045 11/3/2020 - -

2571 ขออนุมัติคาปริ้นสีเอกสารหลักสูตรสาขาวิทยาการเดินเรือ 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พริ้นทช็อป PR1600063030042 11/3/2020 - -

2572 ขออนุมัติคาถายเอกสารและเขาเลม 847.00 847.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทธิวัลย แผลงศรสิน PR1600063030043 11/3/2020 - -

2573 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศหอง 

203,202 และหอง 501

16,799.00 16,799.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR1600063030033 11/3/2020 - -

2574 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มถัง 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR1600063030046 11/3/2020 - -
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จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2575 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600063030053 17/3/2020 - -

2576 ขออนุมัติซื้อเจลอนามัย(ขวดปม) ขนาด 500 ml 3,100.08 3,100.08 เฉพาะเจาะจง นางสาวทรัพยทวี ไชยสมบูรณ PR1600063030055 19/3/2020 - -

2577 ขออนุมัติเสนอซื้อกระดาษชําระสําหรับหองน้ํา 3,825.04 3,825.04 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซัมเซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

2008

PR1700063030005 3/3/2020 - -

2578 ขออนุมัติเสนอซื้อตลับผงหมึก 7,890.00 7,890.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR1700063030018 6/3/2020 - -

2579 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ําดื่มแบบถัง 455.00 455.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR1700063030021 6/3/2020 - -

2580 ขออนุมัติเสนอซื้อผงหมึก 5,152.05 5,152.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด PR1700063030029 11/3/2020 - -

2581 ขออนุมัติเสนอจางเขาเลมงานวิจัยปกสีดํา 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน ตุนมะโรง PR1700063030034 14/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2582 ขออนุมัติเสนอจางเหมาทําความสะอาด 26,634.87 26,634.87 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส PO1700063030002 31/3/2020 - -

2583 ขออนุมัติซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 3/2563 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 

บาท

PR1800063030008 2/3/2020 - -

2584 ขออนุมัติจางถายเอกสารขอสอบปลายภาค ภาคปลาย ปการศึกษา 

2562

9,152.10 9,152.10 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 9,152.10 บาท PR1800063030025 13/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2585 ขออนุมัติซื้ออิฐตัวหนอน 3,330.00 3,330.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสด/ุเสนอราคา 3,330 บาท PR1800063030030 16/3/2020 - -

2586 ขออนุมัติซื้อตัวดักกลิ่นตะกอนโพลีโพรลีน ความจุ 250 มิลลิลิตร 

จํานวน 1 ตัว เพื่อใชเปลี่ยนทดแทนของเกาที่ชํารุด

1,712.00        1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.เอ็มโปรเจ็ค จํากัด PR2100063020012 1/3/2020 - -

2587 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ วันที่ 25 กุมภาพันธ 

2563 เพื่อรับ-สง วิทยากรรายวิชา 83446559 การจัดการแสดงสถาน

แสดงพันธุสัตวน้ําสาธารณะ

2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2100063020053 1/3/2020 - -

2588 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ วันที่ 3 มีนาคม  2563 

เพื่อรับ-สง วิทยากรรายวิชา 83446559 การจัดการแสดงสถานแสดง

พันธุสัตวน้ําสาธารณะ

2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2100063030001 2/3/2020 - -

2589 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ วันที่ 10 มีนาคม 2563 

เพื่อรับ-สงวิทยากร รายวิชา 83446559  การจัดการสถานแสดงพันธุ

สัตวน้ําสาธารณะ รับจากบานพัก จังหวัดชลบุรี มาสอน ณ 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ดร.วรเทพ มุธุวรรณ และดร.

เสาวภา สวัสดิ์พีระ)

2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2100063030009 9/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2590 ขออนุมัติเบิกเงินคาซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 โครงการ เพื่อใขใน

โครงการทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 83237159 

การบําบัดน้ําและน้ําเสีย รายการวิชา 83764661 หัวขอเลือกสรร

เทคโนโลยีทางทะเล 3 ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดีจันทบูร โดยนางสาวสุรดา บุญสวัสดิ์ PR2100063030011 16/3/2020 - -

2591 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ วันที่ 17 มีนาคม 2563 

เพื่อรับ-สงวิทยากรรายวิชา83446559 การจัดการสถานแสดงพันธสัตว

น้ําสาธารณะ รับจากบานพัก จังหวหัดชลบุรี มาสอน ณ มหาวิทยาลัย

บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ดร.วรเทพ มุธุวรรณ,ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ)

2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2100063030012 16/3/2020 - -

2592 ขออนุมัติซื้อถุงลากลูกปลาพรอมอุปกรณ ตําบลโขมง อําเภอทาใหม 

จังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 ชุด เพื่อใชในการเรียนการสอนปฏิบัติการ

และงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

38,000.00      38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอเตอร แล็บ แอนด ที ไซเอนซ จํากัด PO2100063030002 31/3/2020 - -

2593 ขออนุมัติซื้อเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์พรอมถังสํารองน้ําและปม ตําบลโขมง

 อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด เพื่อใชในการเรียนการสอน

ปฏิบัติการและงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

589,998.00     589,998.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด PO2100063040007 3/4/2020 - -

2594 ขออนุมัติจางสอบเทียบตูปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet 

(Class II ) จํานวน 1 เครื่อง เพื่อสอบเทียบตูปลอดเชื้อใหอยูในสภาพที่

เหมาะสมพรอมใชงานอยางปลอดภัยตอผุใชเครื่องและงานที่ตองใช

เครื่อง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรโฟล แคลลิเบรชั่น จํากัด PR2200063020069 2/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2595 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชเปนของที่ระลึกใน

โครงการ ''การใหความรูดานการลงทุน''

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญเที่ยงผลไมแปรรูป PR2200063030023 2/3/2020 - -

2596 ขออนุมัติจางถายเอกสาร จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชในการปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยา

ขอมูลปการศึกษา 2564

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปป เซ็นเตอร PR2200063030026 3/3/2020 - -

2597 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึกวิทยากร  จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชในการ

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

วิทยาขอมูลปการศึกษา 2564

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญเที่ยงผลไมแปรรูป PR2200063030025 3/3/2020 - -

2598 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 โครงการ เพื่อมอบใหกับวิทยากรใน

โครงการศึกษาดูงานของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปที่ 3

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญเที่ยงผลไมแปรรูป PR2200063030024 3/3/2020 - -

2599 ขออนุมัติจางถายเอกสาร จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชในโครงการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2200063030027 4/3/2020 - -

2600 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชในโครงการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาและคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

2,560.00 2,560.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญเที่ยงผลไมแปรรูป PR2200063030028 4/3/2020 - -

2601 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก จํานวน 1โครงการ เพื่อมอบใหผูทรงคุณวุฒิ

ทรงคุณและผูประกอบการในการปรับปรุง พัฒนา และวิพากษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง

ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญเที่ยงผลไมแปรรูป PR2200063030039 5/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2602 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน32 รายการ เพื่อใชในการเรียนการ

สอนวิชากรรมวิธีการผลิตอาหารดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

3,639.50 3,639.50 เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์ดา เครื่องครัว, รานสมมาตร ลวนศิร,ิ 

รานชัยแสงเพชร กุลภานัน,รานตะวัน

PR2200063030041 6/3/2020 - -

2603 ขออนุมัติจางเหมาเชารถตูปรับอากาศ วันที่ 11 ม.ีค.2563 เพื่อรับและ

สงผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรและวิภากษหลักสูตร (จากจังหวัด

นครปฐม ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร บุญเชิด PR2200063030046 6/3/2020 - -

2604 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 โครงการ เพื่อมอบใหแก

ผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรและวิภากษหลักสูตร

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญเที่ยงผลไมแปรรูป, รานบานสวนเบญญาภร PR2200063030044 6/3/2020 - -

2605 ขออนุมัติจางถายเอกสารประกอบโครงการ จํานวน 1 โครงการ เพื่อ

จัดทําเลมหลักสูตรของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร ใหม 2564

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานหนอนอวน PR2200063030045 6/3/2020 - -

2606 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 โครงการ เพื่อมอบใหวิทยากรใน

โครงการเตรียมความพรอมสูโลกการทํางาน ''Step Up To The 

Professional World''

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง รานคามหาวิทยาลัยบูรพา PR2200063030052 10/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2607 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตตูปรับอากาศ วัที่ 18 ม.ีค.2563 เพื่อ

รับ-สงวิทยากรในโครงการเตรียมความพรอมสูโลกการทํางาน ''Step 

Up To The Professional World''

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2200063030053 10/3/2020 - -

2608 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลมอุปกรณ เพื่อเปนเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

23,372.90 23,372.90 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2200063030054 10/3/2020 - -

2609 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพสีดํา Laserjet Toner HP CE285A จํานวน 1 

กลอง เพื่อใชสําหรับสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารยในคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PR2200063030055 10/3/2020 - -

2610 ขออนุมัติเบิกคาซื้อเครื่องพนหมอก แนวตั้ง จํานวน 1 ชิ้น เพื่อใช

สนับสนุนการเรียนการสอนเทคโนโลยีการผลิตพืช

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอฟารม คอรปอเรชั่น จํากัด PR2200063030056 11/3/2020 - -

2611 ขออนุมัติซื้อกระดาษกรอง เบอร 1 จํานวน 10 กลอง เพื่อใชในวิชา

ปญหาพิเศษ

2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด PR2200063030057 13/3/2020 - -

2612 ขออนุมัติซื้อยาปฏิชีวนะ จํานวน 2 กลอง เพื่อใชในวิชาปญหาพิเศษ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัชชัยเภสัช จํากัด PR2200063030058 13/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2613 ขออนุมัติซื้อระบบภาพหองปฏิบัติการฟสิกส ตําบลโขมง อําเภอทาใหม

 จังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 ชุด เพื่อใชในการเรียนการสอนปฏิบัติการ

ฟสิกส (หองปฏิบัติการฟสิกส L405 อาคารเรียนรวม)

98,750.00 98,750.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PO2200063030006 31/3/2020 - -

2614 ขออนุมัติซื้อหุนยนต AlphaBot, Basic robot building kit for 

Arduino ตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 5 ชุด เพื่อ

ใชในการเรียนภาคปฏิบัติของนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ปญญาประดิษฐประยุกตและเทคโนโลยีอัจฉริยะ

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด PO2200063030003 31/3/2020 - -

2615 ขออนุมัติซื้อเครื่องฉายภาพ 3มิติ ตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัด

จันทบุรี จํานวน 3 เครื่อง เพื่อใชในการเรียนการสอนหองปฏิบัติการ

ทางภาษาอังกฤษ จํานวน 3 หอง (IT407,IT408 และ L306B)

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ปลาบูทอง ไทยโปร PO2200063030002 1/4/2020 - -

2616 ขออนุมัติซื้อเครื่องชั่ง 2 ตําแหนง ตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัด

จันทบุรี จํานวน 1 ชุด เพื่อใชชั่งน้ําหนักของวัตถุที่ใชในการทดลอง

ปฏิบัติการฟสิกส  (หองปฏิบัติการฟสิกส L405 อาคารเรียนรวม)

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด PO2200063030007 31/3/2020 - -

2617 ขออนุมัติซื้อเครื่องดูดจายสารละลายอัตโนมัติ ตําบลโขมง อําเภอทา

ใหม จังหวัดจันทบุรี 2 ชุด เพื่อใชในการจัดการเรียนสอนวิชาปฏิบัติการ

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรปฏิบัติการจุลชีววิทยา และเทคนิคการ

ปรับปรุงพันธุพืช

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด PO2200063030001 31/3/2020 - -

2618 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑจํานวน 2 รายการ เพื่อใชในการเรียนภาคปฏิบัติ

ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและปญญาประดิษฐประยุกตและ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

82,200.00 82,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธี โสมาเกตุ PO2200063030005 31/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2619 ขออนุมัติซื้อชุดหุนยนตอัตโนมัติ (Robo-CreatorXT) ตําบลโขมง 

อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 5 ชุด และชุดโครงสรางหุนหยิบจับสิ่งของ

 (Robo Grip) ตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 5 ชุด เพื่อใช

ในการเรียนภาคปฏิบัติของนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ปญญาประดิษฐประยุกตและเทคโนโลยีอัจฉริยะ

50,300.00 50,300.00 เฉพาะเจาะจง รานบัตเตอรฟลายช็อป PO2200063030004 31/3/2020 - -

2620 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอลเจล 1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง เนเชอรรอล เอสเซ็นส     / เสนอราคา 1,500 บาท PR2700063030004 3/3/2020 - -

2621 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อสายสัญญาณเสียงคอมพิวเตอร 800.00           800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด /เสนอราคา 800

 บาท

PR2700063030005 4/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2622 ขออนุมัติคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ การเรียนการสอนรายวิชาเวชกรรมไทย

ประยุกต 1 วันที่ 13,19,20 มีนาคม 2563

6,340.00        6,340.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา,คลังยา ศิริเวช, 

บจ.เซ็นทรัลฟูด รีเทล       / เสนอราคา 6,250 

บาท

PR2700063030012 9/3/2020 - -

2623 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการยานพาหนะ โครงการบริการวิชาการโดย

บูรณาการการแพทยแผนไทยเพื่อการสรางเสริมสุขภาพจิต วันที่ 13 

มีนาคม 2563

4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ไทยพานิช     / เสนอราคา 3,000 

บาท

PR2700063030010 9/3/2020 - -

2624 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง 650.00           650.00 เฉพาะเจาะจง เอส เอส ซีร็อกซ /เสนอราคา 650 บาท PR2700063030019 24/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2625 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลแบบไมสัมผัส 4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออยนทพาลัม จํากัด   / เสนอราคา 4,390

 บาท

PR2700063030018 24/3/2020 - -

2626 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 738.79 738.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR2800063030001 4/3/2020 - -

2627 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 2,835.63 2,835.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR3300063030006 4/3/2020 - -

2628 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมการวัดผลสัมฤทธิ์

และประเมินผล โครงการแนะแนวการศึกษาตอคณะวิทยาศาสตรและ

สังคมศาสตร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารไทยแกว PR3300063030009 18/3/2020 - -

2629 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 คัน เพื่อรับ-สง นางสาวมยุรี

 ขันติพงศ มาสอนรายวิชา 68232259 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียคลินิก

 ในวันที่ 14 มีนาคม 2563

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษเทพ  บุญนาค ราคาที่ตกลงจาง 2,900 

บาท

PR3600063030001 2/3/2020 - -

2630 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องจายสบูเหลว Auto 600 มล. จํานวน 6 เครื่อง 8,351.97 8,351.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อ 

8,351.97 บาท

PR3600063030002 3/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2631 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 7 รายการ และจัดจาง

ถายเอกสาร จํานวน 245 แผน (อ.รังสิมาสํารองจาย)

1,258.25 1,258.25 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจาง 110.25 

บาท,นางประไพ  คงคํา ราคาที่ซื้อ 1,148.00 บาท

PR3600063030003 3/3/2020 - -

2632 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจน้ําตาล จํานวน 7 กลอง เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยสาขาชีวเวชศาสตร  กลุม จิตติมา(อ.

อุไรภรณสํารองจาย)

2,660.00 2,660.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี.ที.เอส.อินดัสทรีโปรดักส จํากัด ราคาที่

ตกลงซื้อ 2,660.00 บาท

PR3600063030007 4/3/2020 - -

2633 ขออนุมัติจางซอมกุญแจลูกบิดหองน้ํานิสิตชั้น 4 จํานวน 1 งาน (เงิน

หมุน)

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง กมลการกุญแจ ราคาที่ตกลงจาง 200.00 บาท PR3600063030008 4/3/2020 - -

2634 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสด จํานวน 4 รายการ กลุมไอซแลนด 

เบิกครั้งที่ 1 (อ.รังสิมาสํารองจาย)

3,040.00 3,040.00 เฉพาะเจาะจง นางประไพ  คงคํา ราคาที่ตกลงซื้อ 840.00 บาท,

รานจอมเทียนทะเล ราคาที่ตกลงซื้อ 2,200.00 

บาท

PR3600063030010 4/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2635 ขออนุมัติคาบริการวิเคราะหตัวอยางอาหาร จํานวน 6 รายการ เพื่อใช

ในการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยสาขาชีวเวชศาสตร (อ.รังสิมา

สํารองจาย)

2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาที่ตก

ลงจาง 2,880.00 บาท

PR3600063030009 4/3/2020 - -

2636 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจน้ําตาล จํานวน 8 กลอง กลุมกวินนาฎ(อ.อุไร

ภรณสํารองจาย)

3,040.00 3,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ที.เอส.อินดัสทรีโปรดักส จํากัด ราคาที่

เสนอ 3,040.00 บาท

PR3600063030011 5/3/2020 - -

2637 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 2,376 แผน เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยสาขาชีวเวชศาสตร กลุม ชานม

(อ.นริศาสํารองจาย)

1,069.00 1,069.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจาง 1,069.00 

บาท

PR3600063030013 6/3/2020 - -

2638 ขออนุมัติจัดซื้อกระบอกฉีดจํานวน 2 ขวด และขวดสเปรย จํานวน 2 

แพ็ค (อ.กนกพรสํารองจาย)

328.00 328.00 เฉพาะเจาะจง รานจาน 2 บาท บางแสน ราคาที่เสนอ 328.00 

บาท

PR3600063030023 6/3/2020 - -

หนา้ 478



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2639 ขออนุมัตจัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 91 จํานวน 4.08 ลิตร (เงินหมุน) เพื่อ

ใชสําหรับการจัดกิจกรรมของคณะสหเวชศาสตรและขนพัสดุจาก

ไปรษณีย 53030030100003

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร ราคาที่ตกลงซื้อ 

100.00 บาท

PR3600063030024 9/3/2020 - -

2640 ขออนุมัติเบิกคาบริการวิเคราะหตัวอยางอาหาร จํานวน 2 รายการ (อ.

รังสิมาสํารองจาย) เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัย

สาขาชีวเวชศาสตร (อ.รังสิมา ดรุณพันธ) มีนิสิต 9 คน

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาที่เสนอ

 1,200.00 บาท

PR3600063030032 10/3/2020 - -

2641 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลมโครงการการฝกปฏิบัติงานวิชา

เทคนิคการแพทย ประจําปการศึกษา 2562 (ตกแผน) ระหวางวันที่ 31

 มีนาคม - 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563 (จายทราย)

105.00 105.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจาง 105.00 บาท PR3600063030035 11/3/2020 - -

หนา้ 479



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2642 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายาสารเคมี จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนสวนกลางและรายวิชาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1 

เทอม 2/2562

4,820.00 4,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมารค จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 4,820.00 

บาท

PR3600063030045 16/3/2020 - -

2643 ขออนุมัติจัดซื้อ CO2 จํานวน 1 ทอ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา 68429259 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว (เงินหมุน)

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ราคา

ที่ตกลงซื้อ 2,140.00 บาท

PR3600063030050 17/3/2020 - -

2644 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 3 รายการ 5,709.05 5,709.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)ราคาที่ตกลงซื้อ

5,709.05 บาท

PR3600063030051 17/3/2020 - -

2645 ขออนุมัติจางเหมาบริการปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย MS

 406 จํานวน 1 งาน

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี ราคาที่ตกลงจาง 

30,000.00 บาท

PO3600063030001 18/3/2020 - -

หนา้ 480



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2646 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อเดทตอล จํานวน 2 ขวด 1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดท.ีเอส.ซี.อินเตอรเทรด ราคาที่

ตกลงซื้อ 1,180.00 บาท

PR3600063030056 18/3/2020 - -

2647 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 เครื่อง ของศูนยวิจัย

และบริการวิชาการคณะสหเวชศาสตร (คลินิกกายภาพบําบัด)

13,268.00 13,268.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่ตกลงจาง 13,268.00 บาท PO3600063030002 19/3/2020 - -

2648 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกายภาพบําบัด จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับ

การบริการผูเขารับการรักษา ในศูนยวิจัยและบริการวิชาการคณะสห

เวชศาสตร (คลินิกกายภาพบําบัด)

12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

12,400.00 บาท

PO3600063030003 26/3/2020 - -

หนา้ 481



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2649 ขออนุมัติจางเหมาบริการติดตั้งเดินสายสัญญาณ HDMI จํานวน 1 งาน 8,450.00 8,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาทึ่ตกลงจาง

 8,450.00 บาท

PR3600063030083 27/3/2020 - -

2650 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง (หอง 107) 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรางธรรม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาที่ตกลง

จาง 1,712.00 บาท

PR3600063030084 27/3/2020 - -

2651 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมหองน้ํานิสิตชายหญิงชั้น 5 จํานวน 1

 งาน

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง 

2,600.00 บาท

PR3600063030077 27/3/2020 - -

หนา้ 482



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2652 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 73 ถัง 2,555.00 2,555.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR3800063030005 2/3/2563 - -

2653 ซื้อแอลกอฮอล จํานวน 20 ขวด 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ เอื้อเฟอ PR3800063030018 3/3/2563 - -

2654 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับใชในการ

เดินทางสหกิจศึกษาในวันที่ 5 มีนาคม 2563

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063030052 4/3/2563 - -

2655 ซื้อแอลกอฮอลน้ํา จํานวน 25 ขวด และแอลกอฮอลเจล จํานวน 10 ถุง 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ เอื้อเฟอ

ราน เซฟทเคมีและบรรจุภัณฑ หนองมน

PR3800063030062 6/3/2563 - -

2656 ซื้อแอลกอฮอล ชนิดน้ํา จํานวน 36 ขวด 6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ เอื้อเฟอ PR3800063030077 9/3/2563 - -

2657 ซื้อแอลกอฮอลเจล จํานวน 50 ขวด และถุงมือยาง 2 กลอง 12,760.00 12,760.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขฟารมาซี PR3800063030075 9/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2658 ซื้อหนากากอนามัย จํานวน 3 กลอง 2,610.00 2,610.00 เฉพาะเจาะจง คุณพัชรินทร นิลเนียม PR3800063030076 9/3/2563 - -

2659 จางทําเหล็กทางลาดสําหรับรถจักรยานยนต จํานวน 1 อัน 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800063030099 13/3/2563 - -

2660 จางทํากรงเหล็กสําหรับวางถังขยะ พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800063030097 13/3/2563 - -

2661 จางซอมเปลี่ยนอะไหลรถจักรยานยนตของคณะ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง PR3800063030100 13/3/2563 - -

2662 ซื้อเข็มหมุด จํานวน 1 กลอง 80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR3800063030098 13/3/2563 - -

2663 ซื้อบาลาส  12 อัน หลอดฟลูออเรสเซ็นต 80 หลอด และหลอดไฟLED 

60 หลอด

20,840.00 20,840.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800063030002 13/3/2563 - -

2664 ซื้อน้ํามัน สําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR3800063030107 16/3/2563 - -

2665 ซื้อเครื่องวัดไข จํานวน 4 เครื่อง 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทดีฟารมาซี จํากัด สํานักงานใหญ PR3800063030109 16/3/2563 - -

2666 ซื้อหนากากอนามัย จํานวน 10 กลอง 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณพัชรินทร นิลเนียม PR3800063030108 16/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2667 ซื้อถุงซิป จํานวน 17 แพ็ค 1,255.00 1,255.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บางแสนเบเกอรี่

รานเจียบฮวด

รานรวมมิตรชิดหวาน

PR3800063030115 17/3/2563 - -

2668 ซื้อเครื่องวัดไขจํานวน 1 เครื่อง 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PR3800063030114 17/3/2563 - -

2669 ซื้อหนากากอนามัย จํานวน 30 กลอง 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณพัชรินทร นิลเนียม PR3800063030116 18/3/2563 - -

2670 จางทําตัดสติ๊กเกอรดวง จํานวน 11,000 ชิ้น 8,239.00 8,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด PR3800063030122 19/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2671 ซื้อแอลกอฮอล ชนิดน้ํา จํานวน 30 ขวด 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ เอื้อเฟอ PR3800063030146 19/3/2563 - -

2672 ซื้อแอลกอฮอล ชนิดเจล จํานวน 20 ขวด 5,420.00 5,420.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขฟารมาซี PR3800063030121 19/3/2563 - -

2673 จางติดตั้งงานไฟฟาแสงสวางลานจอดรถภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน 

(รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตงาน/รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ)

28,830.00 28,830.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800063030008 24/3/2563 - -

2674 จางซอมระบบตูโทรศัพทสาขา (เปลี่ยนอุปกรณแปลงสัญญาณโทรศัพท

ดิจิตอล พรอมติดตั้ง) จํานวน 2 ชุด

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800063030013 26/3/2563 - -

2675 จางเหมาทําความสะอาดอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ แกไขสัญญา 

(ตามประกาศปรับเพิ่มคาแรงขั้นต่ํา)

10,974.00 10,974.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส PO3800063030012 26/3/2563 - -

2676 ซื้อหมึกสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก จํานวน 6 หลอด 22,250.00 22,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PO3800063030014 27/3/2563 - -

2677 จางลางเครื่องปรับอากาศ หองคณบดี หองประชุม หองรองคณบดี 

หองพักอาจารย และหองสโมสรนิสิต ทั้งหมดรวม 34 หอง

26,536.00 26,536.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800063030015 30/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2678 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต ทะเบียน 2กษ 1375 ชลบุรี

ประจําเดือนมีนาคม 2563

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 

300.00 บาท

PR3900063030001 2/3/2563 - -

2679 จางทํารายงานโครงการบริการวิชาการฯ 23,670.00 23,670.00 เฉพาะเจาะจง รานตนบุญการพิมพ/เสนอราคา 23,670.00 บาท PR000054 6/3/2563 - -

2680 ซื้อหมึกพิมพเลเซอรสี (ศูนยภูมิภาค) 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง รานวินเพาเวอร ซัพพลาย/เสนอราคา 7,100.00 

บาท

PR3900063030020 11/3/2563 - -

หนา้ 487



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2681 คาซอมแซมกุญแจตูเหล็ก 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานกมลการกุญแจ/เสนอราคา 300.00 บาท PR3900063030021 12/3/2563 - -

2682 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต/เสนอราคา 97,200.00

 บาท

PO3900063030001 20/3/2563 - -

2683 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-ผาปดจมูกสีขาว เพื่อปองกันการแพรระบาด

ไวรัสโคโรนา ใหกับบุคลากร ที่ตองมีนิสิตและบุคคลภายนอกเขามา

ติดตอขอรับบริการเปนจํานวนมาก

400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง เภสัชสุขภาพ PR4000063030014 3/3/2020 - -

2684 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-วัสดุสื่อการสอน DVD ภาพยนตตางประเทศ

 จํานวน 10 เรื่อง เพื่อใชในโครงการนํารองปรับสภาพแวดลอมเพื่อ

สงเสริมการเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษในวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง มณีจันทรา PR4000063030015 3/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2685 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-เดทตอล (Dettol) และถุงมือ เพื่อปองกัน

การแพรระบาดไวรัสโคโรนา ใหกับบุคลากรและนิสิตที่มาติดตอ โดยใช

ทําความสะอาดพื้นเคานเตอร วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรที่จัดสอบ ของ

สํานักงานและหองจัดทดสอบ

1,938.00        1,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด PR4000063030021 4/3/2020 - -

2686 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-หมึกพิมพเลเซอร Canon Cartridge-325 

เพื่อใชในโครงการประกวดความสามารถภาษาอังกฤษของผูเรียน

อาชีวศึกษา

1,350.00        1,350.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR4000063030029 10/3/2020 - -

2687 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-ถายภาพและวีดีโอ เพื่อใชในโครงการ

ประกวดความสามารถภาษาอังกฤษของผูเรียนอาชีวศึกษา วันที่ 15 

ม.ีค. 2563

10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย มีมาก PR4000063030026 10/3/2020 - -

2688 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-พิมพประกาศนียบัตร(วุฒิบัตร)ของผูเขา

อบรมกิจกรรมคายอบรมภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

5,880.00        5,880.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ PR4000063030024 10/3/2020 - -

2689 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-ทําโลรางวัล สําหรับทีมที่ไดรับรางวัล

ชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศลําดับที่ 1 และทีมรองชนะเลิศลําดับที่ 2 ของ

โครงการประกวดความสามารถภาษาอังกฤษของผูเรียนอาชีวศึกษา

4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภางคพักตร หรายเจริญ PR4000063030032 11/3/2020 - -

หนา้ 489



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2690 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-ทําโลประกาศเกียรติคุณ(โลรางวัล) เพื่อ

มอบแกวิทยาลัย ที่ไดรับรางวัลของโครงการ ประกวดผลิตสื่อการสอน

แบบบูรณาการภาษากับเนื้อหา โดยครูอาชีวะพันธุใหม

6,000.00        6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภางคพักตร หรายเจริญ PR4000063030030 11/3/2020 - -

2691 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-วัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ ตามใบ

ประกอบเสนอซื้อ 0012/2563 เพื่อใชในโครงการประกวด

ความสามารถภาษาอังกฤษของผูเรียนอาชีวศึกษา

6,689.90        6,689.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR4000063030031 11/3/2020 - -

2692 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-วัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ตามใบ

ประกอบเสนอซื้อ 0013/63 เพื่อใชในโครงการประกวดผลิตสื่อการ

สอนแบบบูรณาการภาษากับเนื้อหา โดยครูอาชีวะพันธุใหม

1,959.01        1,959.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR4000063030033 11/3/2020 - -

2693 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-วัสดุสื่อการสอนและวัสดุสํานักงาน ตามใบ

รายละเอียดเสนอซื้อ/จางเลขที่ 0009/63 ใชในโครงการปรับ

สภาพแวดลอมทางดานภาษาอังกฤษ กิจกรรมยอยที่ 1 โครงการนํารอง

กิจกรรมปรับสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนและพัฒนา

ภาษาอังกฤษในวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

11,879.01      11,879.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR4000063030038 12/3/2020 - -

2694 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ เพื่อใชใน

การจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร ทักษะการสอนแบบบูรณาการเนื้อหา

และภาษาอังกฤษสําหรับครูอาชีวศึกษาในอีอีซี CLIL Teaching for 

Vocational Teachers in EEC

2,572.80        2,572.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR4000063030037 12/3/2020 - -

2695 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-หมึกพิมพเลเซอรสี HP เพื่อใชในการจัด

กิจกรรมอบรมหลักสูตร ทักษะการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาและ

ภาษาอังกฤษสําหรับครูอาชีวศึกษาในอีอีซี CLIL Teaching for 

Vocational Teachers in EEC

9,900.00        9,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR4000063030036 12/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2696 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-พิมพวุฒิบัตร เพื่อมอบใหผูเขาประกวด

โครงการความสามารถภาษาอังกฤษของผูเรียนอาชีวศึกษา

1,815.00        1,815.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ PR4000063030040 13/3/2020 - -

2697 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-ผลิตสื่อออนไลน จํานวน 4 รายการ เพื่อใช

ในโครงการ Jump Start English สําหรับครูพันธุใหม (กิจกรรมพัฒนา

หลักสูตรCLIL)

98,500.00      98,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภัช ศัพทเสน PR4000063030043 17/3/2020 - -

2698 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-หมึกสีดําและกระดาษไขพิมพตนฉบับ เครื่อง

รุน EZ 201A ขนาด A4 เพื่อใชในโครงการ Jump Start English 

สําหรับครูพันธุใหม (กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร CLIL)

6,848.00        6,848.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ PR4000063030042 17/3/2020 - -

2699 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-ออกแบบหนาหนังสือและภาพประกอบ

แบบทดสอบเพื่อใชในโครงการ Jump Start English สําหรับครูพันธุ

ใหม (กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร CLIL)

50,000.00      50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอกนิษฐ ศรีสุทธิวงศ PR4000063030050 19/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2700 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-อัดเสียงและตัดตอ เพื่อใชในโครงการ 

Jump Start English สําหรับครูพันธุใหม (กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

CLIL)

30,000.00      30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล พรมจีน PR4000063030049 19/3/2020 - -

2701 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-วัสดุสํานักงาน 5 รายการ ตามใบประกอบ

เสนอซื้อ 0010/63 เพื่อใชในโครงการ Jump Start English สําหรับ

ครูพันธุใหม (กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร CLIC)

10,928.98      10,928.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR4000063030055 23/3/2020 - -

2702 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-อัดเสียงและตัดตอ แบบทดสอบความรู

ภาษาอังกฤษสวนการฟง เพื่อใชในโครงการพัฒนาแบบทดสอบความรู

ภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอร

13,000.00      13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล พรมจีน PR4000063030061 24/3/2020 - -

2703 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-เจลลางมือแบบบรรจุซอง เพื่อปองกันการ

แพรระบาดไวรัสโคโรนา ใหกับบุคลากร อาจารยพิเศษ ของสถาบัน

ภาษา และบุคคลภายนอกที่มาติดตอเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ และ

งานวิชาการ

3,575.00        3,575.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณปารีย เอี่ยมสําอางค PR4000063030073 30/3/2020 - -

2704 ขออนุมัติจางเหมาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตกลงจาง 4,600 บาท PR4200063030012 3/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2705 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุงานบานงานครัว,วัสดุสํานักงานและวัสดุการเรียน

การสอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตก

ลงซื้อ 7,652 บาท

PR4200063030015 4/3/2563 - -

2706 ขออนุมัติจัดซื้อหลอดไฟฟา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮมโปรดักสเซ็นเตอรจํากัด(มหาชน)/ราคา

ที่ตกลงซื้อ 4,837 บาท

PR4200063030016 5/3/2563 - -

2707 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตกลงจาง 29,500 

บาท

PR4200063030029 16/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2708 ขออนุมัติจางเหมาเปลี่ยนกุญแจดานหนาอาคารคณะดนตรีและการแสดง 790.00 790.00 เฉพาะเจาะจง รานกมลการกุญแจ/ราคาที่ตกลงจาง 790 บาท PR4200063030032 20/3/2563 - -

2709 ขออนุมัติจัดซื้อเจลลางมือ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญณา  ไกรสินธุ/ราคาที่ตกลงซื้อ 4,680 บาท PR4200063030035 24/3/2563 - -

2710 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญณา  ไกรสินธุ/ราคาที่ตกลงซื้อ 4,494 บาท PR4200063030036 25/3/2563 - -

2711 ขออนุมัติจางถายเอกสาร 303.75 303.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR4300063030008 2/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2712 ขออนุมัติจัดซื้อเจลลางมือ Ethyl Alcohol ใน Solution เขมขน 70%

 และ สเปรยแอลกอฮอล เขมขน 70 %

850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง รานพีช ฟารมาซี และ รานพนัส ฟารมาซี PR4300063030016 18/3/2020 - -

2713 ขออนุมัติจัดจางบริการรถยนต รับ-สง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เขา

ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/3/2563 ในวันที่

 10/3/2563

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม จรัลรัมย/ราคาที่ตกลงจาง 3,000 PR4500063030008 5/3/2563 - -

2714 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 

6,406.05

PR4500063030009 9/3/2563 - -

2715 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณ HDMI to VGA จํานวน 1 อัน 890.00 890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/ราคารที่ตกลงซื้อ

 890.00

PR4500063030014 12/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2716 ขออนุมัติจัดจางทําฉากแบล็คดร็อปพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด 12,626.27 12,626.27 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิร/ิราคาที่ตกลงจาง 12,626.27 PR4500063030015 12/3/2563 - -

2717 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดิ่ม 4 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม วีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 160.00 PR4500063030019 16/3/2563 - -

2718 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 

5,459.23

PR4500063030023 23/3/2563 - -

2719 วอลลไอศกรีมตักและวอลลไอศกรีมแทง จํานวน 35 รายการ 17,410.81 17,410.81 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 17,410.81 บาท

PR7080063030002 2/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2720 อิชิตัน จํานวน 28 รายการ 8,820.00 8,820.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน ยิ้มชื่น / ราคาที่เสนอ 8,820.00 บาท PR7080063030003 2/3/2020 - -

2721 น้ําดื่มน้ําทิพยและมินิเมดพัลพิสม จํานว 2 รายการ 6,019.29 6,019.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา

ที่เสนอ 6,019.29 บาท

PR7080063030004 3/3/2020 - -

2722 สินคา วัตถุดิบและวัสดุ จํานวน 28 รายการ 17,877.00 17,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 17,877.00 บาท

PR7080063030006 5/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2723 พาย-คุกกี้ จํานวน 100 หอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ / ราคาที่เสนอ 1,500.00 

บาท

PR7080063030007 9/3/2020 - -

2724 ไสกรอก จํานวน 3 รายการ 1,485.00 1,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด(ซีพีเฟรชมารท) / 

ราคาที่เสนอ 1,485.00 บาท

PR7080063030008 9/3/2020 - -

2725 พวงกุญแจเตาและตุกตามาน้ํา จํานวน 2 รายการ 45,475.00 45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จํากัด / ราคาที่เสนอ 

45,475.00 บาท

PR7080063030009 12/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2726 ซาลาเปาและขนมจีบไก จํานวน 3 รายการ 4,314.24 4,314.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 4,314.24 

บาท

PR7080063030010 17/3/2020 - -

2727 ผลิตภัณฑทําความสะอาด และผลิตภัณฑฆาเชื้อ จํานวน 3 รายการ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนี  อนันต , บริษัท สยามแมคโคร จํากัด

 มหาชน / ราคาที่เสนอ 2,547.00 บาท

PR7000063030002 2/3/2020 - -

2728 วัสดุคอมพิวเตอร(หมึกเครื่องพิมพ)HP Officejet 7110 จํานวน 3 

รายการ

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

3,200.00 บาท

PR7000063030001 2/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2729 คาจางพิมพบัตรเขาชมสถานเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม จํานวน 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ / ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท PR7000063030009 3/3/2020 - -

2730 น้ําเค็มชองแสมสาร (พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว  15/63 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน  / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000063030006 3/3/2020 - -

2731 ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ-ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย(ถัง

กรอง) พรอมคาบริการขนสง  จํานวน 1 รายการ

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิน วิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จํากัด / 

ราคาที่เสนอ 7,487.00 บาท

PR7000063030011 4/3/2020 - -

หนา้ 500



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2732 วัสดุวิทยาศาสตร และการแพทย จํานวน 1 รายการ(เครื่องวัดอุณหภูมิ

แบบยิงอินฟาเรด)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด / ราคาที่

เสนอ 4,200.00 บาท

PR7000063030014 4/3/2020 - -

2733 วัสดุซอมบํารุง(สวิทชพัดลม) จํานวน 1 รายการ 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 5,015.00 

บาท

PR7000063030010 4/3/2020 - -

2734 คาจางซอมวัสดุการเกษตร(ปมน้ําจืด)  จํานวน 1 ลูก  สวทล. 

6695-007-0005/47

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีซอมไทย / ราคาที่เสนอ 4,700.00 บาท PR7000063030015 5/3/2020 - -

หนา้ 501



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2735 คาจางเหมาทําความสะอาดและดูแลสวน ของศูนยเรียนรูโลกใตทะเล 

งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอรเทค 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 14,160.00 บาท

PO7000063030001 6/3/2020 - -

2736 คาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยของศูนยเรียรูโลกใตทะเล 

บางแสน งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลก

ใตทะเล)

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 34,200.00 บาท

PO7000063030002 6/3/2020 - -

หนา้ 502



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2737 อารทีเมีย จํานวน 10 กิโลกรัม 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 960.00 บาท PR7000063030022 6/3/2020 - -

2738 คาจางเหมาปองกันและกําจัดปลวก อาคารศูนยเรียนรูโลกใตทะเล งวด

ที่ 1 (เดือนตค-ธค.62) เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล

12,037.50 12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด /

 ราคาที่เสนอ 12,037.50 บาท

PR7000063030031 6/3/2020 - -

หนา้ 503



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2739 วัสดุเชื้อเพลิง(น้ํามันดีเซล) จํานวน  1 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 4,900.00 บาท

PR7000063030034 9/3/2020 - -

2740 ครุภัณฑสํานักงาน-เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000BTU. (ยี่หอ แค

เรียร) พรอมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง

61,600.00 61,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน รุงแอร / ราคาที่เสนอ 61,600.00 บาท PR7000063030040 11/3/2020 - -

2741 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยืนยงพานิช / ราคาที่เสนอ 5,320.00 บาท PR7000063030036 11/3/2020 - -

หนา้ 504



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2742 วัสดุไฟฟา จํานวน 2 รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 6,980.00 

บาท

PR7000063030037 11/3/2020 - -

2743 คาจางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 3,800.00 บาท PR7000063030038 11/3/2020 - -

2744 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ 37,350.00 37,350.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท หงษออน / ราคาที่เสนอ 

37,350.00 บาท

PR7000063030044 12/3/2020 - -

หนา้ 505



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2745 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล  เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ 2,020.00 

บาท

PR7000063030041 12/3/2020 - -

2746 คาจางพิมพไวนิว(ปายหามจอด) จํานวน 1 รายการ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ 900.00

 บาท

PR7000063030042 12/3/2020 - -

2747 ไขไรน้ําเค็ม จํานวน 1 รายการ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ 

13,500.00 บาท

PR7000063030043 12/3/2020 - -

หนา้ 506



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2748 คาจางทําตรายาง จํานวน 2 รายการ 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค / ราคาที่เสนอ 220.00 บาท PR7000063030045 13/3/2020 - -

2749 วัสดุโฆษณาและเผยแพร (ขาตั้งกลองกันแรงสั่นไหว) จํานวน 1 รายการ 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) /

 ราคาที่เสนอ 2,550.00 บาท

PR7000063030046 13/3/2020 - -

2750 วัสดุงานบานงานครัว(ถังขยะ) จํานวน 2 รายการ 32,742.00 32,742.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิ่มมิตรกรุป จํากัด / ราคาที่เสนอ 

32,742.00 บาท

PR7000063030051 16/3/2020 - -

หนา้ 507



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2751 คาจางทําตรายางหมึกในตัว จํานวน 2 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค / ราคาที่เสนอ 780.00 บาท PR7000063030050 16/3/2020 - -

2752 วัสดุเชื้อเพลิง(ดีเซล) จํานวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาการออยล จํากัด / ราคาที่เสนอ 

1,500.00 บาท

PR7000063030048 16/3/2020 - -

2753 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง ราน ทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ 680.00

 บาท

PR7000063030049 16/3/2020 - -

หนา้ 508



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2754 วัสดุสํานักงาน(ธงชาต)ิ จํานวน 1 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่

เสนอ 270.00 บาท

PR7000063030055 17/3/2020 - -

2755 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 2 รายการ 5,360.00 5,360.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร  สุมิตรไพร / ราคาที่เสนอ 5,360.00 

บาท

PR7000063030062 18/3/2020 - -

2756 วัสดุซอมบํารุง(เข็มขัดรัดทอน้ํา) จํานวน 1 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 250.00 บาท PR7000063030071 19/3/2020 - -

หนา้ 509



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2757 กระดาษถายเอกสารA4 80 แกรม(Idea Green) จํานวน 1 รายการ 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด / ราคาที่

เสนอ 10,272.00 บาท

PR7000063030072 19/3/2020 - -

2758 น้ําเค็มชองแสมสาร (พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว  16/63 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000063030070 19/3/2020 - -

2759 วัสดุสํานักงาน(ธงชาต)ิ จํานวน 1 รายการ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่

เสนอ 375.00 บาท

PR7000063030076 20/3/2020 - -

หนา้ 510



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2760 ครุภัณฑคอมพิวเตอร(เครื่องสแกนเนอร) จํานวน 1 รายการ 19,990.00 19,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

19,990.00 บาท

PR7000063030079 23/3/2020 - -

2761 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท หงษออน / ราคาที่เสนอ 

38,000.00 บาท

PR7000063030090 27/3/2020 - -

2762 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 2,968.00 2,968.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่

เสนอ 2,968.00 บาท

PR7000063030091 27/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2763 ไขไรน้ําเค็ม  จํานวน 3 โหล 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ 

40,500.00 บาท

PR7000063030089 27/3/2020 - -

2764 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 40,080.00 40,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030015 2/3/2563 - -

2765 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย           80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000063030016 2/3/2563 - -

2766 ซอมเครื่องกําเนิดไฟฟา 14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิเลคทริค เซอรวิส 11 จํากัด PO8000063030002 2/3/2563 - -

2767 ซื้อสายตอ EKG จํานวน 1 สาย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด PR8000063020282 2/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2768 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด PR8000063030029 3/3/2563 - -

2769 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 99,885.00 99,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด PR8000063030033 3/3/2563 - -

2770 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด PR8000063030022 3/3/2563 - -

2771 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด PR8000063030027 3/3/2563 - -

2772 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด PR8000063030028 3/3/2563 - -

2773 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 18,361.20 18,361.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063030025 3/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2774 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิกา จํากัด PR8000063030021 3/3/2563 - -

2775 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด PR8000063030031 3/3/2563 - -

2776 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 87,258.50 87,258.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030046 3/3/2563 - -

2777 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย รายการ Hood (ถุงคลุมศรีษะ) 

จํานวน 50 ชิ้น

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PR8000063030034 3/3/2563 - -

2778 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 82,594.00 82,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030020 3/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2779 ซื้อยา Aescin 20 mg tab (Reparil) จํานวน 150 กลอง , Aescin 1%

 40 gm gel (Reparil Gel N) จํานวน 100 กลอง

97,637.50 97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030067 3/3/2563 - -

2780 ซื้อยา Alverine60+Simethicone300mg tab (Meteospasmyl) 

จํานวน 50 กลอง

11,021.00 11,021.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030043 3/3/2563 - -

2781 ซื้อยา Anoro Ellipta 62.5/25 mcg inhaler จํานวน 50 กลอง 45,475.00 45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063030066 3/3/2563 - -

2782 ซื้อยา Cefditoren 200 mg tab (Meiact200) จํานวน 30 กลอง 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030039 3/3/2563 - -

2783 ซื้อยา Cephalexin 125 mg/5 ml syr 60 ml (Toflex) จํานวน 200

 ขวด

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด PR8000063030060 3/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2784 ซื้อยา Chlorhexidine 5% (gallon) จํานวน 10 แกลลอน , 

Ciprofloxacin 500 mg tab (Poli Cifloxin) จํานวน 100 กลอง

26,300.00 26,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด PR8000063030062 3/3/2563 - -

2785 ซื้อยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess10) จํานวน 5 กลอง 89,933.50 89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030044 3/3/2563 - -

2786 ซื้อยา Fluticasone 125 mcg evo 120d (Flixotide) จํานวน 100 

ขวด

22,363.00 22,363.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063030064 3/3/2563 - -

2787 ซื้อยา INSulin Insugen 10ml (RI30/NPH70u/ml) จํานวน 200 vial

 , INSulin NPH 100u/ml 10 ml (Insugen N) จํานวน 100 vial

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063030054 3/3/2563 - -

2788 ซื้อยา Insulin Axpart30/PTM70u/ml 3 ml (NovoMix30 PF) 

จํานวน 100 กลอง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063030019 3/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2789 ซื้อยา Iopromide 370 mg/50 mL (Ultravist370) จํานวน 25 กลอง 97,637.50 97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030061 3/3/2563 - -

2790 ซื้อยา Lidocaine 2% 30 gm (Xylocaine jelly) จํานวน 200 หลอด 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063030023 3/3/2563 - -

2791 ซื้อยา Lopinavir100+Ritonavir25 tab (Aluvia) จํานวน 60 ขวด 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063030052 3/3/2563 - -

2792 ซื้อยา MITOmycin C 10 mg inj (Vesimycin 10) ฉร.น จํานวน 10 

vial

7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด PR8000063030055 3/3/2563 - -

2793 ซื้อยา Mefenamic 250 mg (Mefa250) จํานวน 6 ขวด 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด PR8000063030038 3/3/2563 - -

2794 ซื้อยา Meropenam 1 gm inj (Monem) จํานวน 80 กลอง 83,080.00 83,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด PR8000063030048 3/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2795 ซื้อยา Ofloxacin 0.3% e.d 5 ml (Exocin) จํานวน 100 ขวด 9,523.00 9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030065 3/3/2563 - -

2796 ซื้อยา Paracetamol 250mg/5ml sus 60ml (Sara forte) จํานวน 

1000 ขวด

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด PR8000063030056 3/3/2563 - -

2797 ซื้อยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 120dose จํานวน 100 

กลอง

82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030040 3/3/2563 - -

2798 ซื้อยา Triamcinolone 0.1% 1 gm oral gel (Kanolone) จํานวน 30

 กลอง

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่ PR8000063030042 3/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2799 ซื้อยา Vaseline 50 gm จํานวน 200 กระปุก 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) PR8000063030057 3/3/2563 - -

2800 ซื้อยา Vitamin C 500 mg tab 15 เม็ด/หลอด (Ascee) จํานวน 240 

หลอด

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด PR8000063030059 3/3/2563 - -

2801 ซื้อยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) จํานวน 300 กลอง 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030049 3/3/2563 - -

2802 ซื้อยา Zoledronic acid 5 mg/100ml inj (Aclasta) จํานวน 5 กลอง 62,958.80 62,958.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063030041 3/3/2563 - -

2803 ซื้อยา พริกเจล 35 gm (Capsika gel) จํานวน 300 หลอด 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด PR8000063030063 3/3/2563 - -

2804 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด PR8000063030032 3/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2805 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด PR8000063030035 3/3/2563 - -

2806 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 99,099.99 99,099.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด PR8000063030036 3/3/2563 - -

2807 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063030026 3/3/2563 - -

2808 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 46,100.00 46,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063030077 4/3/2563 - -

2809 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด PR8000063030070 4/3/2563 - -

2810 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030073 4/3/2563 - -

2811 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด PR8000063030075 4/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2812 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063030076 4/3/2563 - -

2813 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด PR8000063030071 4/3/2563 - -

2814 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด PR8000063030086 5/3/2563 - -

2815 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,090.00 10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR8000063030087 5/3/2563 - -

2816 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 11,940.00 11,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR8000063030088 5/3/2563 - -

2817 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 8,436.95 8,436.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063030116 6/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2818 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิกา จํากัด PR8000063030114 6/3/2563 - -

2819 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 54,800.00 54,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด PR8000063030117 6/3/2563 - -

2820 ซื้อ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml จํานวน 3,120 ขวด 95,160.00 95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตารแล็บ จํากัด PR8000063030096 6/3/2563 - -

2821 ซื้อ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml จํานวน 3,120 ขวด 95,160.00 95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตารแล็บ จํากัด PR8000063030097 6/3/2563 - -

2822 ซื้อ MDT Plus 4 Cold Sterilant, 5000 ml จํานวน 20 แกลลอน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด PR8000063030093 6/3/2563 - -

2823 ซื้อ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จํานวน 765 แกลลอน 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด PR8000063030094 6/3/2563 - -

2824 ซื้อ SPRING B, 5.5L (FB101) จํานวน 1,100 แกลลอน 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด PR8000063030095 6/3/2563 - -

หนา้ 522



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2825 ซื้อยา Alcohol Rub 300 ml (+Hibis 0.5%)Microrubl 300 ml 

จํานวน 500 ขวด , Alcohol Rub 150 ml (+Hibi 0.5%) Microrubl 

150 ml จํานวน 500 ขวด , Alcohol Rub 4 L (ทั่วไป) (+Hibi 0.5%)

 จํานวน 20 ขวด

83,995.00 83,995.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030091 6/3/2563 - -

2826 ซื้อยา Gliclazide MR 60 mg tab (Diamicron MR) จํานวน 100 

กลอง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030113 6/3/2563 - -

2827 ซื้อยา Imidafenacin 0.1 mg tab (Uritos) จํานวน 100 กลอง 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030128 6/3/2563 - -

2828 ซื้อยา Lactulose 66.7% syr 100 ml (Laevolac) จํานวน 1500 ขวด 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด PR8000063030105 6/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2829 ซื้อยา Macrogol 4000 pwd 137.155 gm (Niflec) จํานวน 200 ซอง 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030101 6/3/2563 - -

2830 ซื้อยา Naproxen 250 mg tab (Nasin) จํานวน 300 กลอง , 

Bromgexine 4 mg/5 ml syr 60 ml (Mucocin) จํานวน 1000 ขวด

75,435.00 75,435.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด PR8000063030120 6/3/2563 - -

2831 ซื้อยา NitroGLYcerine 50 mg/10 ml (Vasonit) จํานวน 20 amp , 

Vitamin K1 1 mg/0.5 ml inj (เด็ก) Phytomenadione จํานวน 30 

กลอง

5,996.00 5,996.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี PR8000063030124 6/3/2563 - -

2832 ซื้อยา Peppermint oil 187 mg cap (Colpermin) จํานวน 100 

กลอง

89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030127 6/3/2563 - -

2833 ซื้อยา Phospholipids 300 mg cap (Essential Forte) จํานวน 20 

กลอง

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030108 6/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2834 ซื้อยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml (Prevnar) จํานวน 

45 หลอด

93,122.10 93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063030118 6/3/2563 - -

2835 ซื้อยา Sodium BICarbonate 300 mg tab (SoDAmint) จํานวน 

200 ขวด

14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030115 6/3/2563 - -

2836 ซื้อยา Sodium chloride 3% 500 ml (NaCI) จํานวน 100 ขวด 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด 

(มหาชน)

PR8000063030122 6/3/2563 - -

2837 ซื้อยา Tears3 Naturale Tears (HPML0.3%-0.8ml/อัน) จํานวน 

650 กลอง

94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030102 6/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2838 ซื้อยา Ticagrelor 90 mg tab (Brilinta) จํานวน 10 กลอง 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030110 6/3/2563 - -

2839 ซื้อยา Triamcinolone 10 mg/1 ml inj (Kanolone) จํานวน 300 

vial , Triamcinolone 40 mg/1 ml inj (Kanolone-F) จํานวน 300 

vial

20,100.00 20,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่ PR8000063030126 6/3/2563 - -

2840 ซื้อยา Water (sterile) 450 ml (Hydrox prefilled) จํานวน 500 ชุด 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จํากัด PR8000063030125 6/3/2563 - -

2841 ซื้อยา ขิง 500 mg cap (70 cap) จํานวน 50 ขวด , ยาครีมพญายอ 

10 gm จํานวน 30 หลอด

3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030100 6/3/2563 - -

2842 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด PR8000063030109 6/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2843 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรมเมอร จํากัด PR8000063030158 9/3/2563 - -

2844 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 68,700.00 68,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030156 9/3/2563 - -

2845 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030160 9/3/2563 - -

2846 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จํากัด PR8000063030159 9/3/2563 - -

2847 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 1,337.50 1,337.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030149 9/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2848 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063030140 9/3/2563 - -

2849 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด PR8000063030145 9/3/2563 - -

2850 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด PR8000063030151 9/3/2563 - -

2851 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030139 9/3/2563 - -

2852 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด PR8000063030153 9/3/2563 - -

2853 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 27,895.00 27,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด PR8000063030142 9/3/2563 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2854 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 35,700.00 35,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด PR8000063030141 9/3/2563 - -

2855 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030150 9/3/2563 - -

2856 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด PR8000063030154 9/3/2563 - -

2857 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 60,620.00 60,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด PR8000063030155 9/3/2563 - -

2858 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063030147 9/3/2563 - -

2859 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 92,340.00 92,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด PR8000063030146 9/3/2563 - -

2860 ขออนุมัติซื้อโทรศัพทไรสาย จํานวน 1 ชุด 1,699.00 1,699.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR8000063030168 9/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2861 ซื้อชุดรับคนไขใหม 69,600.00 69,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มารเก็ตติ้ง จํากัด PR8000063030131 9/3/2563 - -

2862 ซื้อยา BroMhexine 8 mg tab (Cohexine) จํานวน 200 กลอง , 

norfloxacin 400 mg tab จํานวน 30 กลอง , LoraTAdine 10 mg 

tab (Carinose) จํานวน 500 กลอง

63,840.00 63,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) PR8000063030166 9/3/2563 - -

2863 ซื้อยา Colchicine 0.6 mg (Prochic) จํานวน 60 กลอง 9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด PR8000063030171 9/3/2563 - -

2864 ซื้อยา Escitalopram 10 mg tab (Esidep10) จํานวน 100 กลอง 34,989.00 34,989.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063030169 9/3/2563 - -

2865 ซื้อยา Fosfomycin 4 gm inj (Fosmicin) จํานวน 5 กลอง 18,832.00 18,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030161 9/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2866 ซื้อยา Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin) จํานวน 800 กลอง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063030175 9/3/2563 - -

2867 ซื้อยา Tranexamic 250 mg/5 ml inj (TranSAmin) จํานวน 20 

กลอง , Potassium citrate231+Na citrate 195 tab (Pocitrin) 

จํานวน 60 กลอง

54,891.00 54,891.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เฮลทแคร จํากัด PR8000063030152 9/3/2563 - -

2868  ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PR8000063030214 10/3/2563 - -

2869 ซื้อเครื่องบันทึกระบบกลองวงจรปด 18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง โกลบอลไอที เซอรวิส PR8000063030202 10/3/2563 - -

2870 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟโตไบโอแคร จํากัด PO8000063030013 10/3/2563 - -
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2871 ขออนุมัติซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต ขนาด 1185x406x877 mm. 

จํานวน 1 ตู

4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR8000063030204 10/3/2563 - -

2872 ซื้อ Attest Steam 24 นาที 19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030209 10/3/2563 - -

2873 ซื้อจุลินทรีย 25,038.00 25,038.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด) จํากัด PR8000063030212 10/3/2563 - -

2874 ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ 2 รายการ 14,060.00 14,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด PR8000063030188 10/3/2563 - -

2875 ซื้อน้ํายาซักผา 3 ชนิด 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเนี่ยนเคมีคอล  จํากัด PR8000063030210 10/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2876 ซื้อน้ํายาปรับผานุม 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR8000063030205 10/3/2563 - -

2877 ซื้อผายาง 2 หนา 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล จํากัด PR8000063030208 10/3/2563 - -

2878 ซื้อยา Budesonide 64 mcg/P 120D (Rhinocort Aqua) จํานวน 

300 ชุด

43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030200 10/3/2563 - -

2879 ซื้อยา Captopril 25 mg (Epsitron) จํานวน 20 กลอง , 

METHOtrexate 2.5 mg จํานวน 100 กลอง , Theophylline 200 

mg tab (DURALYN-CR200) จํานวน 50 กลอง

72,120.00 72,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด PR8000063030193 10/3/2563 - -

2880 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จํานวน 350 กลอง 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063030190 10/3/2563 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

2881 ซื้อยา Insulin GENSULIN30/70 pen 3 ml (RI30u/NPH70/ml) 

จํานวน 200 กลอง

78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063030192 10/3/2563 - -

2882 ซื้อยา Water (sterile) 1000 ml (AS) จํานวน 600 ขวด 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000063030199 10/3/2563 - -

2883 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063030203 10/3/2563 - -

2884 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 ชนิด 27,991.20 27,991.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030189 10/3/2563 - -

2885 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030183 10/3/2563 - -

2886 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด PR8000063030234 11/3/2563 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

2887 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063030235 11/3/2563 - -

2888 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 29,744.44 29,744.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063030231 11/3/2563 - -

2889 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 44,472.00 44,472.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล PR8000063030236 11/3/2563 - -

2890 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 83,032.00 83,032.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030232 11/3/2563 - -

2891 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด PR8000063030237 11/3/2563 - -
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2892 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด PR8000063030219 11/3/2563 - -

2893 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 87,759.00 87,759.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030224 11/3/2563 - -

2894 ขออนุมัติคาเชาเครื่องถายเอกสารมัลติฟงกชั่น ประจําเดือน กุมภาพันธ

 2563 (เพิ่มเติม)

1,651.22 1,651.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) PR8000063030233 11/3/2563 - -

2895 ขออนุมัติซื้อปายไวนิลขึงโครงไม ขนาด 120*240 พรอมติดตั้ง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR8000063030230 11/3/2563 - -

2896 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063030221 11/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2897 ซื้อยา Alcohol Rub 4 L (ทั้วไป) (+Hibi.0.5%) จํานวน 30 ขวด , 

Alcohol Rub 300 ml (+Hibis.0.5%) Microrubl 300 ml 500 ขวด

68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030249 12/3/2563 - -

2898 ซื้อยา Amitriptyline 10 mg (Polytanol10) จํานวน 50 กลอง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด PR8000063030240 12/3/2563 - -

2899 ซื้อยา Clotrimazole 1% ear.d 15 ml (Candid) จํานวน 50 ขวด 2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด PR8000063030247 12/3/2563 - -

2900 ซื้อยา Duloxetine 30 mg (Cymbalta) จํานวน 50 กลอง 59,492.00 59,492.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063030244 12/3/2563 - -

2901 ซื้อยา Itraconazole 100 mg cap (Itracon) จํานวน 30 กลอง 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด PR8000063030242 12/3/2563 - -

2902 ซื้อยา Seretide S50+F250/P Accuhaler 60 dose จํานวน 200 ชุด 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063030248 12/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2903 ซื้อยา Syrup 450 ml จํานวน 48 ขวด 3,929.28 3,929.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด PR8000063030243 12/3/2563 - -

2904 ซื้อยา drOXYzine 10 mg tab (Hydroxyzine-FC) จํานวน 50 กลอง ,

 Tramadol 50 mg cap (Tramadol) จํานวน 500 กลอง , 

Prednisolone 5 mg tab (Predsomed) จํานวน 50 กลอง

42,104.50 42,104.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด PR8000063030246 12/3/2563 - -

2905 ซื้อหนากากอนามัย 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030241 12/3/2563 - -

2906 ซื้อยา Nortriptyline 25 mg tab (ORTRIP 25) จํานวน 5 กลอง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด PR8000063030245 12/3/2563 - -

2907 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด PR8000063030253 13/3/2563 - -

2908 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 30,923.00 30,923.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030281 13/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2909 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 77,810.40 77,810.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030254 13/3/2563 - -

2910 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 14,252.40 14,252.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063030282 13/3/2563 - -

2911 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030261 13/3/2563 - -

2912 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030258 13/3/2563 - -

2913 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด PR8000063030256 13/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2914 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 25,359.00 25,359.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030257 13/3/2563 - -

2915 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-ไอคอน จํากัด PR8000063030259 13/3/2563 - -

2916 ซื้อยา ENOXaparin 6000 iu/0.6 ml (Clexane) จํานวน 200 กลอง 96,728.00 96,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030269 13/3/2563 - -

2917 ซื้อยา Fexofenadine 60 mg (Fenafex) จํานวน 400 กลอง 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด PR8000063030272 13/3/2563 - -

2918 ซื้อยา Fluconazole 200 mg (Flucozole) จํานวน 30 กลอง 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063030271 13/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2919 ซื้อยา Potassium Cl 500 mg (6.6mEq) tab (Enpott) จํานวน 60 

ขวด

26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063030278 13/3/2563 - -

2920 ซื้อยา Water for injection 100 ml จํานวน 1000 ขวด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด PR8000063030273 13/3/2563 - -

2921 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 20,800.00 20,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR8000063030280 13/3/2563 - -

2922 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด PR8000063030285 13/3/2563 - -

2923 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 26,379.00 26,379.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส(ประเทศไทย) 

จํากัด

PR8000063030287 16/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2924 ซื้อ Mask Disposible หูเกี่ยว 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030288 16/3/2563 - -

2925 เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอลฟ 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงตั้งจิตต PR8000063030292 16/3/2563 - -

2926 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030293 17/3/2563 - -

2927 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3 รายการ 32,592.20 32,592.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR8000063030295 17/3/2563 - -

2928 ขอเบิกจายคาชดเชยการตรวจ TSH จํานวน 27 ราย 3,375.00 3,375.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย PR8000063030299 17/3/2563 - -

2929 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 30,174.00 30,174.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030294 17/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2930 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง 11,070.00 11,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด PR8000063030306 18/3/2563 - -

2931 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอรเชียล ซายส จํากัด PR8000063030334 19/3/2563 - -

2932 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030335 19/3/2563 - -

2933 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030308 19/3/2563 - -

2934 คาบริการตรวจวิเคราะหความผิดปกติขณะนอนหลับ Sleep Test 

ประจําเดือนมีนาคม 2563

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด PO8000063030026 19/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2935 ซื้อ AV Set online BVM for 5008 จํานวน 360 เสน 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063030349 19/3/2563 - -

2936 ซื้อ Bibag 900 g. For 5008 จํานวน 360 ถุง 41,400.00 41,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063030345 19/3/2563 - -

2937 ซื้อ Citrosteril 5L. จํานวน 60 แกลลอน 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063030347 19/3/2563 - -

2938 ซื้อDiasafe plus filter จํานวน 22 ชิ้น 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063030348 19/3/2563 - -

2939 ซื้อชุดชวยหายใจชนิดมือบีบ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอิรธ ไลน จํากัด PR8000063030211 19/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2940 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030336 19/3/2563 - -

2941 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด PR8000063030353 20/3/2563 - -

2942 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030355 20/3/2563 - -

2943 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด PR8000063030350 20/3/2563 - -

2944 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063030354 20/3/2563 - -

2945 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 37,300.00 37,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063030352 20/3/2563 - -

หนา้ 545



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2946 ซื้อ 11 FR x 15 CM (6'') Side By Side IJ DBL Temporary Set 

จํานวน 35 Set

98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด PR8000063030357 20/3/2563 - -

2947 ซื้อ 15.5 FR x 28 CM (11'') Titan HD Catheter Set จํานวน 10 Set 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด PR8000063030356 20/3/2563 - -

2948 ขอซื้อวัสดุวิยาศาสตรทางการแพทย 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง PR8000063030351 20/3/2563 - -

2949 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063030423 24/3/2563 - -

2950 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 7,650.00 7,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063030425 24/3/2563 - -

2951 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000063030427 24/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2952 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 77,375.00 77,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030426 24/3/2563 - -

2953 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 88,228.00 88,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030421 24/3/2563 - -

2954 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000063030428 24/3/2563 - -

2955 ซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 1 20,200.00 20,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR8000063030430 24/3/2563 - -

2956 ซื้อหนากากอนามัย 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030404 24/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2957 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000063030463 25/3/2563 - -

2958 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 54,400.00 54,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด PR8000063030468 25/3/2563 - -

2959 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063030486 25/3/2563 - -

2960 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000063030485 25/3/2563 - -

2961 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอรเมดิเทค จํากัด PR8000063030462 25/3/2563 - -

2962 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030482 25/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2963 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030481 25/3/2563 - -

2964 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030476 25/3/2563 - -

2965 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ บอดี้ บาลานซ เมดดิเทค จํากัด PR8000063030480 25/3/2563 - -

2966 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิปเมนท (ประเทศ

ไทย) จํากัด

PR8000063030478 25/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2967 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000063030470 25/3/2563 - -

2968 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด PR8000063030475 25/3/2563 - -

2969 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 37,525.00 37,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด PR8000063030474 25/3/2563 - -

2970 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด PR8000063030477 25/3/2563 - -

2971 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด PR8000063030464 25/3/2563 - -

2972 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนเมษายน 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด PO8000063030046 27/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2973 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนเมษายน 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด PO8000063030047 27/3/2563 - -

2974 ซื้อ Mask Disposible - หูเกี่ยว 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030519 27/3/2563 - -

2975 คาบริการทางทันตกรรม (งานฟนปลอม) ประจําเดือนเมษายน 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด PO8000063030049 30/3/2563 - -

2976 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยรายการ Walker จํานวน 24 ตัว 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง PR8000063030545 30/3/2563 - -

2977 คาจางตรวจรังสีวิทยา ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จํากัด PO8000063030051 30/3/2563 - -

2978 คาจางตรวจรังสีวิทยา ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จํากัด PO8000063030050 30/3/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2979 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายาฆาเชื่อ 4 แกลลอน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิโชติ อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR9000063030028 5/3/2020 - -

2980 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000063030025 6/3/2020 - -

2981 ขออนุมัติซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 33,400.00 33,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000063030024 6/3/2020 - -

2982 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 9 รายการ 4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR9000063030027 6/3/2020 - -

2983 ขออนุมัติจัดซื้อกรวยกระดาษ 8 ลัง 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR9000063030026 6/3/2020 - -

2984 ขออนุมัติจัดซื้อตําราเรียน ประจําปการศึกษา 2563 2,901.20 2,901.20 คัดเลือก ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PO9000063030004 17/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2985 ขออนุมัติจัดซื้อหลอดไฟ 1 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ คลองแคลว PR9000063030154 26/3/2020 - -

2986 ขออนุมัติซอมแซมเปลี่ยนอะไหลประตู จํานวน 1 งาน 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จํากัด PR9000063030153 26/3/2020 - -

2987 คาถายเอกสาร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000063030001 3/3/2020 - -

2988 ขออนุมติซื้อกระดาษการดสี จํานวน 6 หอ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063030043 9/3/2020 - -

2989 ขออนุมัติจัดทําปายไวนิล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063030056 10/3/2020 - -
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2990 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 2 รายการ 3,640.00 3,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR9000063030083 12/3/2020 - -

2991 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,180.06 3,180.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR9000063030091 16/3/2020 - -

2992 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063030092 16/3/2020 - -

2993 ขออนุมัติซื้อวัสดุทบํารุงรักษารถยนตและวัสดุกอสราง จํานวน 6 รายการ 3,038.80 3,038.80 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000063030120 17/3/2020 - -

2994 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุประปา จํานวน 20 รายการ 22,590.00 22,590.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR9000063030119 17/3/2020 - -

2995 ขออนุมัติจางใสฉากอลูมิเนียมชองกระจกหองเรียน จํานวน 208 ชุด 27,040.00 27,040.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ PR9000063030118 17/3/2020 - -

2996 ขออนุมัติจางรื้อหนาตางบานเกล็ดและเหล็กดัดพรอมติดตั้งและทาสี 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ PR9000063030117 17/3/2020 - -
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2997 ขออนุมัติจัดทํา ปพ. 6 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด PR9000063030127 19/3/2020 - -

2998 ขออนุมัติจางเหมาบริการแมครัว จํานวน 6 งวด 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทมาส ทองระอา PO9000063030006 31/3/2020 - -

2999 ขออนุมัติคาถายเอกสาร 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง ภาณภัช แสงพันตา PR9000063030142 23/3/2020 - -

3000 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดโครงการจัดทําหนังสือรุน สําหรับนักเรียนชั้น

 ม.3 และ ม.6

2,325.00 2,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063030160 27/3/2020 - -

3001 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 2,030.00 2,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063030159 27/3/2020 - -

3002 งานปรับปรุงพื้นและผนังหองประชุม 1 62,800.00 62,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR9000063030161 27/3/2020 - -

3003 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 5 รายการ 1,669.20 1,669.20 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000063030006 3/3/2020 - -
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3004 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3 รายการ 8,153.40 8,153.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR9000063030008 3/3/2020 - -

3005 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศฝายปฐมวัย 9,230.00 9,230.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักดิ์ พรพล PR9000063030007 3/3/2020 - -

3006 ขออนุมัติจัดจางรื้อกระเบื้องและเทขัดมันหองคอมพิวเตอรฝายปฐมวัย 7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักดิ์ พรพล PR9000063030005 3/3/2020 - -

3007 ขออนุมัติจางซอมเครื่องสแกนลายนิ้วมือประตูเขา-ออกฝายปฐมวัย 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR9000063030055 10/3/2020 - -

3008 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมฝา ทอน้ําทิ้ง ลูกบิดฝายปฐมวัย 995.10 995.10 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000063030146 23/3/2020 - -

3009 ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยนโชคประตูเขา-ออกฝายปฐมวัย 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR9000063030145 23/3/2020 - -

3010 ขออนุมัติจัดจางลางเครื่องปรับอากาศฝายปฐมวัย 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000063030143 23/3/2020 - -

3011 ขออนุมัติจัดซื้อมุงหนาตางบานเลื่อน มุงบานเปด กุญแจล็อคประตูฝาย

ปฐมวัย

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จํากัด PR9000063030144 23/3/2020 - -

3012 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเบนซินสําหรับเครื่องตัดหญาฝายปฐมวัย 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร PR9000063030147 23/3/2020 - -
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3013 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ OKI จํานวน 2 กลอง 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000063030163 27/3/2020 - -

3014 ขออนุมัติจัดซื้อเจลลางมือ ขนาด 1,000 มล. จํานวน 24 ขวด 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชณิดา ธนพงศสิริ PR9000063030162 27/3/2020 - -

3015 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 22,098.71 22,098.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR0209063030008 4/3/2020 - -

3016 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเครื่องและน้ํามันเบรค สําหรับรถหก

ลอ หมายเลขทะเบียน 40-0511 ชลบุรี

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร วัฒนานคร จํากัด PR0209063030003 4/3/2020 - -

3017 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบริการทําความสะอาดภายในรถ

บัส หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวพร จงลือชา PR0209063030017 9/3/2020 - -

3018 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ําดื่มถัง จํานวน 10 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ  โพธิ์ศรี PR0209063030016 9/3/2020 - -

3019 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนกุมภาพันธ

 พ.ศ. 2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานเทศบาลตําบลวัฒนานคร PR0209063030019 10/3/2020 - -

3020 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเครื่องดื่มและวัสดุรับรองแขก นิสิตและ

บุคลากรของกองบริหารวิทยาเขตสระแกว

1,842.00 1,842.00 เฉพาะเจาะจง รานด.ีด.ีวัฒนา รานศ.ศักดา PR0209063030023 13/3/2020 - -
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3021 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานภาคสนามเพื่ออํานวยความสะดวก

แกผูปฏิบัติงาน

1,115.00 1,115.00 เฉพาะเจาะจง รานสมสวนบูติค ,ตลาดสดวัฒนานคร PR0209063030024 16/3/2020 - -

3022 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานภาคสนาม(น้ํายาฆาเชื้อ หนากาก

อนามัย) เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน บ.ีพี. เพื่อนนักเรียน PR0209063030028 17/3/2020 - -

3023 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานภาคสนาม 3,252.80 3,252.80 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR0209063030030 18/3/2020 - -

3024 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานภาคสนาม 1,781.55 1,781.55 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR0209063030032 18/3/2020 - -

3025 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานชาง เพื่อใชสําหรับซอมแซมภายใน

กองบริหารวิทยาเขตสระแกว

2,102.55 2,102.55 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR0209063030031 18/3/2020 - -

3026 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานชาง ของกองบริหารวิทยาเขต

สระแกว

4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR0209063030029 18/3/2020 - -

3027 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับมาตราการปองกันโรคโควิด-19 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบ.ีพีเพื่อนนักเรียน ,นายจตุพล สิทธิขันธ PR0209063030037 25/3/2020 - -

3028 ขอซื้อและเบิกเงินคาเครื่องใหกําลังไฟฟา (Power Supply) ของเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0209063030042 27/3/2020 - -
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3029 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเอกสาร

ตางๆ ของกองบริหารวิทยาเขตสระแกว

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุสสรี  ทวีจันทร PO0209063030002 27/3/2020 - -

3030 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับาตรการปองกันโรคโควิค-19 

สําหรับบุคลากร ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

8,460.00 8,460.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน PR0209063030046 30/3/2020 - -

3031 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 18,297.00 18,297.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด อินสตรูเมนท 

จํากัด

PR0600063030001 2/3/2020 - -

3032 ขอซื้อวัสดุ 2 รายการ 5,450.00 5,450.00 เฉพาะเจาะจง ราน ArduinoAll PR0600063030007 2/3/2020 - -

3033 ขอซื้อกาซ ARGON 2,311.20 2,311.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด               (ประเทศไทย)จํากัด PR0600063030008 2/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3034 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ (ลูกบิดประต)ู 384.93 384.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอสจี แบง พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท 

จํากัด

PR0600063030017 3/3/2020 - -

3035 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 3 รายการ 1,060.00 1,060.00 เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด, รานณัฎตูปลา PR0600063030015 3/3/2020 - -

3036 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ เครื่องสํารองไฟขนาด 2kVA 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600063030002 3/3/2020 - -

3037 ขออนุมัติซื้อ 330 330 เฉพาะเจาะจง

บริษัทบัณฑิตสเตชั่น

เนอรี่ จํากัด

PR0600063030020 3/3/2020 - -

3038 น้ําดื่ม จํานวน 4 ถัง 140 140 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน PR0600063030022 4/3/2020 - -

3039 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร Dell OptiPlex 3030 AIO 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063030045 4/3/2020 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3040 ขออนุมัติจางซอมหนาตางอลูมิเนียม 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ PO0600063030003 5/3/2020 - -

3041 ขออนุมัติคาจางเหมาบริการอื่นๆ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง มหิดล PR0600063030049 5/3/2020 - -

3042 คาของที่ระลึก 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคถาวร (แปน) PR0600063030057 5/3/2020 - -

3043 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต วัสดุของที่ระลึก 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0600063030052 5/3/2020 - -

3044 ครุภัณฑ 8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063030053 5/3/2020 - -

3045 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 9 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสยามการเกษตร PR0600063030054 5/3/2020 - -

3046 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 10 รายการ 2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง รานธีรเดช,บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี จํากัด PR0600063030047 5/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3047 คาซอมแซม 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063030079 6/3/2020 - -

3048 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 3,745.00 3,745.00 ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด PR0600063030082 6/3/2020 - -

3049 วัสดุอื่นๆ 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น PR0600063030078 6/3/2020 - -

3050 น้ําดื่ม 3,815.00 3,815.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR0600063030073 6/3/2020 - -

3051 ซอมประตูอาคารชีวภาพ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR0600063030068 6/3/2020 - -

3052 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา 16,400.00 16,400.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน PR0600063030081 6/3/2020 - -

3053 วัสดุอื่นๆ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063030077 6/3/2020 - -

3054 คาซอมแซม 18,350.00 18,350.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ PR0600063030069 6/3/2020 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3055 ขออนุมัติซื้อหลอดไฟจํานวน 5 รายการ 48,997.00 48,997.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทียนทองอิเล็คทริค PR0600063030089 9/3/2020 - -

3056 จางซอมเครื่องกวนสารแบบใหความรอน 800 800 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน PR0600063030085 9/3/2020 - -

3057 สารเคมี 2 รายการ 9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน จํากัด PR0600063030086 9/3/2020 - -

3058 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ 12,519.00 12,519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด PR0600063030083 9/3/2020 - -

3059 วัสดุอื่นๆ 27,280.00 27,280.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063030087 9/3/2020 - -

3060 ของที่ระลึกโครงการสัมมนาบุคลากรโครงการ วมว. ประจําป พ.ศ. 2563 865 865 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0600063030090 9/3/2020 - -

3061 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 2 รายการ 1,035.00 1,035.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง, รานน้ําดื่มบานและสวน PR0600063030084 9/3/2020 - -

หนา้ 563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ
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มหาวิทยาลัยบูรพา

3062 คาซอมแซมบํารุงรักษา 3,040.00 3,040.00 เฉพาะเจาะจง สุวิทย เปลงปลั่ง, อู ชางโจ PR0600063030088 9/3/2020 - -

3063 ขออนุมัติซื้อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600063030095 11/3/2020 - -

3064 อุปกรณกอกน้ํา 4 รายการ 350 350 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค PR0600063030100 12/3/2020 - -

3065 ตรวจเช็คเครื่องไมโครเพลสรีดเดอร 5408063010006 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด PR0600063030096 12/3/2020 - -

3066 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต วัสดุ 29 รายการ 7,590.00 7,590.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ PR0600063030116 13/3/2020 - -

3067 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต วัสดุ 16 รายการ 9,557.00 9,557.00 นางปราณี  

รอดรัตน, นาย

นิมิตร  คง

คาอิษฐ และ 

นายพนมกร  

ออมทรัพย

นางปราณี  รอดรัตน, นายนิมิตร  คงคาอิษฐ และ

 นายพนมกร  ออมทรัพย

PR0600063030115 13/3/2020 - -
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3068 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต วัสดุ 15 รายการ 5,688.00 5,688.00 เฉพาะเจาะจง นายสุจิตร  วรรณรี และ นายพนมกร  ออมทรัพย PR0600063030114 13/3/2020 - -

3069 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต วัสดุ 11 รายการ 7,165.00 7,165.00 เฉพาะเจาะจง สาวิตรี  ปอมถาวร, นางปราณี  รวดรัตน และ 

นายพนมกร  ออมทรัพย

PR0600063030113 13/3/2020 - -

3070 ซอมครุภัณฑ 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน PR0600063030130 16/3/2020 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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มหาวิทยาลัยบูรพา

3071 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่น 28 รายการ 8,828.00 8,828.00 เฉพาะเจาะจง BANCOM SHOP, บางแสนแกส, รานเจียบฮวด, 

กฤษณ อิเลคทริค, นายปณณธร  คําแกว,  

นางสาววริยา  คชพงษ และ น้ําดื่มบานและสวน

PR0600063030129 16/3/2020 - -

3072 วัสดุอื่นๆ 5,739.00 5,739.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อิเลคทริค PR0600063030131 16/3/2020 - -

3073 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 2 รายการ 6,248.80 6,248.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR0600063030150 17/3/2020 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3074 วัสดุวิทยาศาสตร 3 รายการ 5,461.28 5,461.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท ไซเอนซ จํากัด PR0600063030155 18/3/2020 - -

3075 วัสดุ 2,070.00 2,070.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อิเลคทริค, หจก.วงศทรายทอง PR0600063030164 18/3/2020 - -

3076 ปรับปรุง 99,775.00 99,775.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ PO0600063030004 18/3/2020 - -

3077 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 34 รายการ 8,831.00 8,831.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด            รานคุณ

อร รานArduino Chonburi

PR0600063030154 18/3/2020 - -

3078 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 20,740.88 20,740.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด PR0600063030157 18/3/2020 - -

3079 ครุภัณฑตูเย็น 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063030153 18/3/2020 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3080 ครุภัณฑลําโพงเคลื่อนที่ 8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063030152 18/3/2020 - -

3081 หมึกเครื่องพิมพ 2 กลอง 6,120.00 6,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063030156 18/3/2020 - -

3082 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 13 รายการ 8,005.00 8,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บั ณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด บริษัท ณัฐกิจ 

จํากัด

PR0600063030177 20/3/2020 - -

3083 วัสดุและสารเคมีสําหรับการศึกษา จํานวน 5 รายการ 6,280.90 6,280.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด PR0600063030188 23/3/2020 - -

3084 ขออนุมัติซอม LED Smart TV 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063030185 23/3/2020 - -

3085 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ หอง BS 4204 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063030186 23/3/2020 - -

3086 เอนไซมสําหรับวิเคราะหในปฏิบัติการดานอณูชีววิทยา จํานวน 3 ชนิด 9,180.60 9,180.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด PR0600063030187 23/3/2020 - -

หนา้ 568



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3087 สารเคมี (แอลกอฮอล) 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR0600063030189 23/3/2020 - -

3088 ไพรเมอร - Custom Oligos Syn จํานวน 2 แบบ 10,752.43 10,752.43 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก PR0600063030206 25/3/2020 - -

3089 จดซื้อหมึกพิมพ CF280XC HP 80X Black Toner For Pro 

M401d/M401dn จํานวน 1 กลอง

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด ราคาที่

ตกลงฯ 7,200.00 บาท

PR1200063030005 5/3/2020 - -

3090 จัดจางซอมประตูกระจกบานเปลือยแทมเปอร หอง 101 จํานวน 1 งาน 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักดิ์  รัศมี                 ราคาที่ตกลงฯ 

8,500.00 บาท

PR1200063030006 5/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3091 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ Saijo Denki 36,000Btu จํานวน 2 

เครื่อง

12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                     ราคาที่ตกลงฯ 

12,305.00 บาท

PO1200063030001 5/3/2020 - -

3092 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 83 ถัง 2,905.00 2,905.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน            ราคาที่ตกลงฯ 

2,905.00 บาท

PR1200063030004 5/3/2020 - -

3093 จัดซื้อตลับหมึกโทนเนอร HP LaserJet Por 200 color จํานวน 4 

รายการ

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด ราคาที่

ตกลงฯ 13,000.00 บาท

PO1200063030002 6/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3094 จัดซื้อตลับหมึกโทรเนอร OKI จํานวน 4 รายการ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด ราคาที่

ตกลงฯ 10,700.00 บาท

PO1200063030003 6/3/2020 - -

3095 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000Btu หอง 320 เครื่องที่ 2 

ดานขวา จํานวน 1 เครื่อง

1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 1,498.00 บาท PR1200063030016 10/3/2020 - -

3096 จัดซื้อแอลกอฮอลและอุปกรณ จํานวน 3 รายการ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง รานยาวิศิษฎ เวชภัณฑ ชลบุรี      ราคาที่ตกลงฯ 

5,600.00 บาท

PR1200063030021 11/3/2020 - -

หนา้ 571



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3097 จัดเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอรเน็ต ที่ความเร็ว 100

 Mbps ระยะเวลา 2  เดือน

55,212.00 55,212.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ราคา

ที่ตกลงฯ 55,212.00 บาท

PO1200063030006 13/3/2020 - -

3098 จัดจางลางใหญและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 22 เครื่อง 19,581.00 19,581.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 19,581.00 บาท PO1200063030007 16/3/2020 - -

3099 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 3 รายการ 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง                             ราคาที่ตกลงฯ 

588.50 บาท

PR1200063030035 26/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3100 จัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร จํานวน 4 รายการ 17,250.00 17,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 

17,250.00 บาท

PO1200063030008 27/3/2020 - -

3101 คาวัสดุอุปกรณในการจัดโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต รุนที่ 8

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท อรุณเรืองสกุล PR2500063030003 2/3/2020 - -

3102 กลองใสเอกสาร ม.บูรพา จํานวน 500 กลอง 23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชคภุชงค จํากัด PO2500063030002 2/3/2020 - -

3103 คาของที่ระลึกในการจัดโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต รุนที่ 8

14,210.00 14,210.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท อรุณเรืองสกุล PR2500063030005 2/3/2020 - -

3104 คาของรางวัลในการจัดโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต รุนที่ 8

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด(มหาชน) PR2500063030004 2/3/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3105 คาจัดซุมดอกไม ตกแตงเวทีและพระรูป สําหรับโครงการปจฉิมนิเทศ

นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุนที่ 8

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท อรุณเรืองสกุล PR2500063020116 2/3/2020 - -

3106 คาจัดทําสื่อวีดีโอในการจัดโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต รุนที่ 8

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนายอรรถวุฒิ กาญจนานุรักษ PR2500063030006 2/3/2020 - -

3107 คาวัสดุอุปกรณในการจัดโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต รุนที่ 8

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท อรุณเรืองสกุล PR2500063030002 2/3/2020 - -

3108 คาถาย-พิมพเอกสาร/การจัดทํารูปเลมรายงาน โครงการศึกษาปจจัย

เสี่ยงและหาแนงทางปองกันการเกิดภาวะปวดทองสวนบนในพนักงาน

รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยบูรพา

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอปป PR2500063020067 2/3/2020 - -

3109 ซื้อวัสดุ อุปกรณงานบานงานครัว จํานวน 5 รายการ 7,357.00 7,357.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500063030008 2/3/2020 - -

3110 คาพิมพ ถายเอกสาร - จัดทํารูปเลมรายงาน โครงการ ''ปจจัยที่สงผล

ตอภาวะความเครียดและแนวทางการแกไขความเครียดของพนักงาน

สํานักงานของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคตะวันออก''

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR2500063020065 2/3/2020 - -

3111 คาวัสดุ - อุปกรณ โครงการศึกษาปจจัยเสี่ยงและหาแนงทางปองกันการ

เกิดภาวะปวดทองสวนบนในพนักงานรักษาความปลอดภัยใน

มหาวิทยาลัยบูรพา

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบัณฑิค PR2500063020066 2/3/2020 - -

หนา้ 574



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3112 ซื้อแอลกฮอล ขนาด 300CC จํานวน 200 ขวด 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PO2500063030001 2/3/2020 - -

3113 โครงการ ''ปจจัยที่สงผลตอภาวะความเครียดและแนวทางการแกไข

ความเครียดของพนักงานสํานักงานของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาค

ตะวันออก''

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบัณฑิต PR2500063020064 2/3/2020 - -

3114 คาดอกไมสด สําหรับโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต รุนที่ 8

9,775.00 9,775.00 เฉพาะเจาะจง

นายชาญวิทย  คึมยะราช

PR2500063020115 2/3/2020 - -

3115 จางเปลี่ยนชุดฟลัชวาลโถปสสาวะและตัดตอขอเกลียวในฝงผนังผา

กระเบื้องพรอมปูใหม

7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน PR2500063020062 3/3/2020 - -

3116 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต รถตูขนาดไมนอยกวา 15 

ที่นั่ง ยี่หอโตโยตา รุนคอมมิวเตอร ทะเบียน นค 8079

10,512.75 10,512.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2500063030011 3/3/2020 - -

3117 ซื้อวัสดุ อุปกรณ ซอมแซมบํารุงรักษา จํานวน 7 รายการ 36,420.00 36,420.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PO2500063030003 3/3/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

3118 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผากแบบอินฟาเรด จํานวน 1 เครื่อง 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PR2500063030026 4/3/2020 - -

3119 คาน้ํามันเชื้อเพลิงรับ - สง เอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร PR2500063030025 4/3/2020 - -

3120 ซื้อวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน  จํานวน 14 รายการ 11,533.00 11,533.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PO2500063030004 4/3/2020 - -

3121 คาวัสดุ อุปกรณ โครงการเตรียมความพรอมแพทยฝกหัดเพื่อสอบใบ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (MEQ,OSCE)

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด PR2500063030036 5/3/2020 - -

3122 ตออายุสมาชิกรายป ''นิตยสารหมอชาวบาน'' ปที่ 4 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นิตรสารหมอชาวบาน PR2500063030059 10/3/2020 - -

3123 ซื้อน้ําดื่ม BUH จํานวน 600 แพค 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลายเออร แอนด เซอรวิส 

จํากัด

PO2500063030005 11/3/2020 - -
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3124 ซอมแซมและบํารุงรักษารถบัสประจําคณะแพทยศาสตร 19,393.75 19,393.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด PR2500063030077 12/3/2020 - -

3125 ซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา  จํานวน 13 รายการ 15,050.00 15,050.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PO2500063030006 13/3/2020 - -

3126 จัดซื้อแฟม สําหรับงานแพทยศาสตรศึกษา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บานดินสอ 26 PR2500063030080 16/3/2020 - -

3127 คาวัสดุ - อุปกรณในการจัดโครงการฝกอบรมปฏิบัติการแพทยศาสตร

ศึกษาชั้นสูง ประจําการศึกษา 2562

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บานดินสอ 26 PR2500063030079 16/3/2020 - -

3128 จัดซื้อหนังสือโลหิตวิทยา สําหรับหองสมุดคณะแพทยศาสตร 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR2500063030081 16/3/2020 - -

3129 จัดซื้อเคานเตอรอาง 1 หลุม สําหรับหองการเรียนการสอน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR2500063030084 17/3/2020 - -
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3130 จัดซื้อหนังสือ สําหรับหองสมุดคณะแพทยศาสตร 17,928.50 17,928.50 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR2500063030083 17/3/2020 - -

3131 จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน/เกาอี้ 7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR2500063030085 17/3/2020 - -

3132 จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR2500063030086 17/3/2020 - -

3133 จัดซื้อหนังสือโลหิตวิทยา สําหรับหองสมุดคณะแพทยศาสตร 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล บุคส เซอรวิส จํากัด PR2500063030082 17/3/2020 - -

3134 ซอมแซมและบํารุงรักษารถตูปรับอากาศ ทะเบียน นค-8079 ชบ 3,605.90 3,605.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2500063030092 19/3/2020 - -
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3135 จัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษทางคลินิกแพทย & พยาบาล 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR2500063030112 20/3/2020 - -

3136 ซื้อลูกลอยบอน้ําสเตนเลส จํานวน 1 ชุด 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR2500063030118 20/3/2020 - -

3137 ซื้อปมแช 1300W จํานวน 1 เครื่อง 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR2500063030115 20/3/2020 - -

3138 ซื้อถังน้ํามันเหล็ก 200 ลิตร จํานวน 5 ถัง 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR2500063030114 20/3/2020 - -

3139 ซื้อชั้นอเนกประสงค 5 ชั้น จํานวน 2 ตัว 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500063030116 20/3/2020 - -

3140 จางถายเอกสารสี - ขาวดํา 19,520.05 19,520.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด PR2500063030108 20/3/2020 - -

3141 จาง SCAN แบบ A1 อาคารที่พักบุคลากรทางการแพทยพรอมถายแบบ 3,660.00 3,660.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ PR2500063030107 20/3/2020 - -
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3142 จางจัดทําตรายาง 1,130.00 1,130.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR2500063030111 20/3/2020 - -

3143 จัดซื้อแอลกอฮอลล ขนาด 300 ml 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทดศักดิ์ นาเลาห PR2500063030109 20/3/2020 - -

3144 จัดซื้ อน้ําถัง จํานวน 20 ถัง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่อวีเจ PR2500063030110 20/3/2020 - -

3145 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP 204 อยางละ 5 ตลับ 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PO2500063030007 20/3/2020 - -

3146 จางซอมแซมและบํารุงรักษารถตูปรับอากาศ นค-8079 ชลบุรี 7,617.33 7,617.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2500063030135 24/3/2020 - -

3147 จางเหมาชุดเครื่องเสียงงานบันเทิงสําหรับงานแตงงานคุณสุรสิทธ ลาภิ

เศษพันธ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0217063020029 1/3/2563 - -

3148 จางเหมาชุดเครื่องเสียงงานบันเทิงสําหรับงานแตงงานคุณสายรุง มุง

หมาย วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0217063020028 1/3/2563 - -

หนา้ 580



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3149 จัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง นมสด ขนมปง แฮม ไสกรอก ไข สําหรับอาหาร

เชาลูกคา และอาหารพนักงาน ในวันที่ 10-31 มีนาคม พ.ศ. 2563

24,675.00 24,675.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวน ทูบีเวอเตอร จํากัด PR0217063030003 4/3/2563 - -

3150 คาจางเหมาทําอาหารงานจัดเลี้ยงงานประชุมสัมมนาฯ ภายในวันที่  14

 มีนาคม พ.ศ. 2563

10,350.00 10,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทกินเหลา นั่งเหลา PR0217063030010 6/3/2563 - -

3151 ซื้อแกสหุงตม เพื่อใชสําหรับประกอบอาหารเชา อาหารพนักงาน  และ

อาหารจัดเลี้ยง

1,585.00 1,585.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนแกส PR0217063030011 9/3/2563 - -

3152 ซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง ขนมเบรค สําหรับงานของงานประชุมสัมมนาฯ วันที่ 

14 มีนาคม พ.ศ. 2563

980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง นวพรรษ ขนมไทย PR0217063030012 9/3/2563 - -

3153 ซื้อหมึกพิมพเครื่องปริ้นเตอร 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน พิมพ PR0217063030016 10/3/2563 - -

3154 จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด ไลทติ้ง จํากัด PR0217063020027 18/3/2563 - -

3155 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 25,198.50      25,198.50 เฉพาะเจาะจง ราน เอส ดับบลิว เซอรวิส PR2600063030006 2/3/2563 - -
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3156 ขอความเห็นชอบในการลงโปรแกรมมิเตอรน้ํา-ไฟอาคารหอพัก 2,140.00        2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด PR2600063030001 2/3/2563 - -

3157 ขอความเห็นชอบในการจัดจางกอสรางสโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ 

งานเพิ่ม

50,698.74      50,698.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท กอแกวชลบุรี จํากัด PO2600063030001 2/3/2563 - -
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3158 ขอควาเห็นชอบในการจัดหากลองผาไหมใสของที่ระลึก 6,300.00        6,300.00 เฉพาะเจาะจง รานภัทรภรณ บรรจุภัณฑ PR2600063030009 3/3/2563 - -

3159 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซักผาปูที่นอน เดือนมีค.63 21,186.00        7,851.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด PR2600063030007 3/3/2563 - -

3160 ขอความเห็นชอบในการจัดหากรอบรูปรัชกาลที่ 10 และราชินี 7,600.00        7,600.00 เฉพาะเจาะจง รานรูป รานกรอบ PR2600063030015 3/3/2563 - -

3161 ขอความเห็นชอบในการจัดจางติดวอลเปเปอร ขนาด 160*282 ซม. 6,000.00        6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช  วัฒนศิริ PR2600063030012 3/3/2563 - -

3162 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเครื่องพิมพ 20,661.70      20,661.71 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี บิสซิเนส อิงค PR2600063030008 3/3/2563 - -

3163 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑ 29,400.00      29,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063030018 3/3/2563 - -
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3164 ขอความเห็นชอบการอัดภาพผูบริหาร 1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสหภาพ ดิจิตอลเวิลด PR2600063030014 3/3/2563 - -

3165 ขอความเห็นชอบการจัดจางทํากรอบรูป 3,000.00        2,850.00 เฉพาะเจาะจง รานรูป รานกรอบ PR2600063030013 3/3/2563 - -

3166 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑ 16,545.00      16,545.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063030032 6/3/2563 - -

3167 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑ 19,700.00      19,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063030055 16/3/2563 - -

3168 ขอความเห็นในการจัดหาเจลลางมือ 7,500.00        7,490.00 เฉพาะเจาะจง Chama Intelligent Service Ltd., Part PR2600063030053 16/3/2563 - -

3169 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ํายาฆาเชื้อและทําความสะอาด 8,560.00        8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิโชติ อินเตอรเทรด จํากัด PR2600063030059 18/3/2563 - -

3170 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเจลลางมือ 4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PR2600063030070 23/3/2563 - -

3171 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ํามันรถเดือนเมษายน 63 400.00           395.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR2600063030073 26/3/2563 - -

3172 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 17,120.00      17,120.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส ดับบลิว เซอรวิส PR2600063030074 26/3/2563 - -

3173 ขออนุมัติจัดจางทําคูมือฝกปฏิบัติงานภาคบังคับ (126) 37,800.00 37,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง PR3700063030001 2/3/2020 - -

3174 ขออนุมัติจัดจางเหมารถตูรายวิชา 791444 เภสัชศาสตรชุมชน วันที่ 5 

ม.ีค. 2563

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงศักดิ์ การะเกษ PR3700063020059 3/3/2020 - -

3175 ขออนุมัติจัดจางเหมาทําความสะอาดโครงการอบรมดานความ

ปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ อุดมด,ี นางราศรี สวัสเอื้อ PR3700063030009 5/3/2020 - -

3176 ขออนุมัติจัดซื้อขวดใสพรอมหัวปมบรรจุเจลแอลกอฮอล (209) 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง นานา บรรจุภัณฑ PR3700063030012 6/3/2020 - -
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3177 ขออนุมัติขนยายและติดตั้งเครื่องวัดการละลายของแม็ดยา 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บีบี เทค แอนด เซอรวิส PO3700063030002 11/3/2020 - -

3178 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดและตัดตนไมและหญาบานพักคณะ

เภสัชศาสตร หมูบานบูรพา

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชา กิจกําจรชัย PR3700063030041 11/3/2020 - -

3179 ขออนุมัติซอมเครื่องพิมพ HP หมายเลขครุภัณฑ 621500201000035 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR3700063030043 12/3/2020 - -

3180 ขออนุมัติจัดซื้อกระดานฟลิปชารท จํานวน 10 ชุด 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3700063030055 12/3/2020 - -

3181 ขออนุมัติจัดซื้อสติ๊กเกอรกลมกระดาษสี (209) 5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3700063030067 17/3/2020 - -

3182 ขออนุมัติซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร  (HPLC) 5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด PR3700063030062 17/3/2020 - -

3183 ขออนุมัติซอมเครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําแรงดันสูง 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุปกรณและเคมีวิจัย PR3700063030063 17/3/2020 - -

3184 ขออนุมัติซอมเครื่องตูเเชเเข็งอุณหภูมิต่ํากวา -80 องศา 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด PR3700063030073 18/3/2020 - -

3185 ขออนุมัติจัดซื้อเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบอินฟาเรส จํานวน 5 เครื่อง 

(209)

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3700063030075 18/3/2020 - -

3186 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ Printer HP 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR3700063030070 18/3/2020 - -

3187 ขออนุมัติจัดจางทําขาตั้งตูเย็น/เครื่องซักผา (209) 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมภพ เปลงผึ่ง PR3700063030074 18/3/2020 - -

3188 ขออนุมัติซอมเครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด PO3700063030003 19/3/2020 - -
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3189 ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณหองประชุม ชั้น 10 ประจําอาคาร 10 ป 

เภสัชศาสตรบูรพา

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนดเอ พรีซิชั่น จํากัด PO3700063030006 27/3/2020 - -

3190 ขออนุมัติซอมตูปลอดเชื้อ 26,536.00 26,536.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสโค ไลฟไซเอนซ (ประเทศไทย) จํากัด PO3700063030007 27/3/2020 - -

3191 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 8 เครื่อง 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206063010172 9/3/2020 - -

3192 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถเกง ทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี จํานวน 8

 รายการ

14,832.88 14,832.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206063030082 10/3/2020 - -

3193 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถสวัสดิการ เบอร 8 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063020220 12/3/2020 - -

3194 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตู ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี จํานวน 8 

รายการ

6,732.98 6,732.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206063030124 13/3/2020 - -
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3195 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถอเนกประสงค ทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี 

จํานวน 7 รายการ

3,901.76 3,901.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีฮอนดา ออโตโมบิล จํากัก PR0206063030123 13/3/2020 - -

3196 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถบัสปรับอากาศ ทะเบียน 40-0497 

ชลบุรี จํานวน 21 รายการ

19,352.02 19,352.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด PR0206063030126 13/3/2020 - -

3197 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนยางบริดสโตน 750-15 (12ชั้น) จํานวน 2 

เสน

11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063030125 13/3/2020 - -

3198 ขออนุมัติเบิกเงินคาน้ําดื่ม ขนาด 600 มล. จํานวน 50 โหล 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0206063030122 13/3/2020 - -

3199 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนยางนอกบริดโตน 700-16 (12ชั้น) จํานวน 2

 เสน

10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063030127 15/3/2020 - -

3200 ขอนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถยนตของงานสาธารณูปโภค จํานวน 3 

รายการ

1,658.50 1,658.50 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063030128 15/3/2020 - -

3201 ขออนุมัติเบิกเงินคาเชารถ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด PR0206063030130 15/3/2020 - -

3202 ขออนุมัติเบิกเงินคาปะยางรถแทรคเตอร 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063030164 17/3/2020 - -
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3203 ขออนุมัติเปลี่ยนยางรถยนต จํานวน 2 เสน 11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063030230 25/3/2020 - -

3204 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ จํานวน 1 ลูก 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายนภสินธุ ขันทองดี

PR0206063030228 25/3/2020 - -

3205 ขออนุมัติเบิกเงินคาเอทิลแอลกฮอล ขนาด 500 ml และขวดสเปรย 

(แพ็คละ 6 ขวด)

7,920.00 7,920.00 เฉพาะเจาะจง

รานบางแสน เซนทตี้

PR0206063030241 29/3/2020 - -

3206 ขออนุมัติเบิกเงินคาเครื่องวัดอุณหภูมิของรางกาย จํานวน 6 เครื่อง 25,673.58 25,673.58 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นิวบอรน ไซเอนทิฟค PR0206063030240 29/3/2020 - -

3207 ขออนุมัติจัดซื้อ ของที่ระลึก (ปากกาลูกลื่น-อัลทิเมตั้มปากกาควอนติก) 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.พานิช กรุป จํากัด PR0700063030002 2/3/2563 - -

3208 ขออนุมัติจัดจาง ซอมเครื่องชั่งไฟฟา ขนาด 30 กม. 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ราน แสงไพศาล PR0700063020086 2/3/2563 - -

3209 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ จํานวน 4 รายการ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จํากัด PO0700063030001 2/3/2563 - -

3210 ขออนุมัติจัดจาง ถายเอกสาร จํานวน 1 รายการ 6,490.78 6,490.78 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700063020090 2/3/2563 - -

หนา้ 588



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3211 ขออนุมัติจัดจางพิมพนามบัตรคณะวิศวกรรมศาสตร ขนาด 9x5.5 cm 

พิมพสี 2 หนา จํานวน 1 ทาน จํานวนทานละ 200 ใบคณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา นอมเศียร PR0700063030005 3/3/2563 - -

3212 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกระดาษชําระมวนใหญ(1x12) จํานวน 6 ลังคณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR0700063030004 3/3/2563 - -

3213 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณเบเกอรี(่เครื่องวัดอุณหภูมิระบบดิจิตอล)

คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บางแสนเบเกอรี่ PR0700063030041 10/3/2563 - -

3214 ขออนุมัติจัดซื้อ Ethanol 95% ,ขวดพลาสติก , Glycerin 99.7% รวม

 5 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

27,793.25 27,793.25 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีแอนดเอ็น ไฮเทค เคมีคอล PO0700063030003 12/3/2563 - -

3215 ขออนุมัติจัดจาง ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลเครื่อง Plasma Cutter 

หมายเลขครุภัณฑ 3433-001-0001-1/46 จํานวน 1 งาน 

(รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ)

26,054.50 26,054.50 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย PO0700063030004 12/3/2563 - -

3216 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุถุงมือ จํานวน 4 กลอง และหนากากอนามัย จํานวน

 2 กลอง คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะ

การซื้อแนบ

2,280.00 2,280.00 เฉพาะเจาะจง รานยาบริบาลเภสัช PR0700063030054 12/3/2563 - -

หนา้ 589



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3217 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอานและบันทึกขอมูล Data Logger 1 ชุด 80,300.00 80,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียววาเด็นเกียว (ไทยแลนด) จํากัด PO0700063030006 16/3/2563 - -

3218 ขออนุมัติจัดจาง ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลเครื่องเชื่อม MIG Welding

 Machine หมายเลขครุภัณฑ 581000802000004 จํานวน 1 งาน 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

20,651.00 20,651.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย PO0700063030005 16/3/2563 - -

3219 ขออนุมัติจัดซื้อ สติ๊กเกอรผิวขาวมัน A4 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR0700063030063 17/3/2563 - -

3220 ขออนุมัติจัดซื้อ ขวดสเปรยแกว 20 ml. , ขวดแกว 20 cc. 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เฮง กรุป จํากัด PR0700063030064 17/3/2563 - -

3221 ขออนุมัติจัดซื้อ บีกเกอรแกว 5L ,บีกเกอรพลาสติกมีหูหิ้ว 5 ลิตร ฯลฯ 

 รวม 9 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

14,038.40 14,038.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีแอนดเอ็น ไฮเทค เคมีคอล PO0700063030007 17/3/2563 - -

หนา้ 590



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3222 ขออนุมัติจัดซื้อ ถังหูหิ้ว , ถุงรอน และตะหลิวกรองน้ํามัน ฯลฯ รวม 6 

รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแน)

5,130.00 5,130.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มเจ ฮารดแวร แอนด ซัพพลาย PR0700063030073 18/3/2563 - -

3223 ขออนุมัติจัดซื้อ ขวดปมพลาสติก เขียว , ขวดปมพลาสติก มวง พรอม

คาจัดสง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มเจ ฮารดแวร แอนด ซัพพลาย PR0700063030071 18/3/2563 - -

3224 ขออนุมัติจัดซื้อ ลาโนลิน 1 กก. , น้ํามันหอมระเหยดอกลาเวนเดอร 25

 กรัม, ไตร เอทาโนลาไมน 1 กก., กลีเซอรีน 1 กก. , คารโบพอล940 1

 กก. พรอม Kerry (คาจัดสง) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,665.00 1,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพเคมี จํากัด PR0700063030072 18/3/2563 - -

3225 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องวัดอุณหภูมิระบบดิจิตอล จํานวน 2 

เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการ

ซื้อแนบ

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปลเค เอ็นเตอรไพรซ จํากัด PR0700063030075 19/3/2563 - -

3226 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมแอร (หองสํานักงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

รวม 2 เครื่อง) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

2,728.50 2,728.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PR0700063030080 20/3/2563 - -

3227 เพื่อขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องNetwork Analyzer จํานวน 1 

เครื่อง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

81,648.33 81,648.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํากัด PO0700063030009 23/3/2563 - -

หนา้ 591



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3228 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอลชนิดน้ําสําหรับทําความสะอาดมือบรรจุ 

1200 ml จํานวน 20 ถุง และแอลกอฮอลชนิดเจลทําความสะอาดมือ

ขวดปมขนาดบรรจุ 300 ml Klean plus จํานวน 40 ขวด คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PO0700063030011 23/3/2563 - -

3229 ขออนุมัติ จางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดานการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

ศูนยสอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร ตั้งแต 1 เม.ย.63 ถึง 30 ม.ิย.

63 รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ จูสวัสดิ์ PO0700063030010 23/3/2563 - -

3230 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุเครื่องวัดอุณหภูมิระบบดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง 

คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปลเค เอ็นเตอรไพรซ จํากัด PR0700063030085 23/3/2563 - -

3231 ขออนุมัติจัดซื้อ อุปกรณสงสวาง จํานวน 8 รายการ 15,614.51 15,614.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PO0700063030013 24/3/2563 - -

3232 ขออนุมัติเพิ่มอัตราคาจางเหมาบริการ จางเหมาทําความสะอาดอาคาร

คณะวิศวกรรมศาสตรและกลุมอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร 

เพิ่มเติม

24,156.00 24,156.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส PO0700063030012 24/3/2563 - -

3233 ขออนุมัติจัดจาง งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จํานวน 5 เครื่อง 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PO0700063030014 26/3/2563 - -

3234 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 15,566 แผน คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

5,915.08 5,915.08 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700063030106 27/3/2563 - -

หนา้ 592



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3235 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาชุดไสกรองคารบอนฯ 4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล PR0206063040062 10/4/2020 - -

3236 ขออนุมัติจัดซื้อ เจลแอลกอฮอล 1000 ml จํานวน 10 แกลลอน 4,100.00        4,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวัฒน  มาเขียว PR0206063040004 1/4/2020 - -

3237 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 32,000.00      32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063040006 1/4/2020 - -

3238 ขออนุมติจัดซื้อ หมึกพิมพ Brother MFC-9140CDN สีดํา แดง เหลือง

 และฟา จํานวน 5 ตลับ

11,350.00      11,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063040007 1/4/2020 - -

3239 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 42,000.00      42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063040049 7/4/2020 - -

3240 ขออนุมัติจัดจางซอมปมน้ํา หอพักกองกิจการนิสิต 1 (หอ 14) จํานวน 2

 งาน

3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห  พึ่งสังวาลย PR0206063040058 9/4/2020 - -

3241 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล ขนาด 80*120 ซม. จํานวน 1 ปาย 150.00           150.00 เฉพาะเจาะจง ราน ลารจ ฟอรจูน 18 PR0206063040149 22/4/2020 - -

3242 ขออนุมัติซอมแซมวงจรเครื่องปรับอากาศ บัดกรีไอซี พรอมถอดใส

ตรวจเช็คระบบการทํางาน

3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PR0206063040040 7/4/2020 - -

3243 ขออนุมัติจางซอมเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ 

590100601000002

5,378.89 5,378.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0206063040075 13/4/2020 - -

3244 ขออนุมัติจัดจางเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 พรอมอุปกรณ เพื่อใชใน

การเชื่อมตอสัญญาญอินเตอรเน็ต

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063030255 14/4/2020 - -

หนา้ 593



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3245 ขออนุมัติจัดซื้อปลั๊กไฟฟา 5 ชอง 5 เมตร จํานวน 10 อัน เนื่องจาก

ของเดิมเสื่อมคุณภาพไมสามารถใชงานได

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063040096 16/4/2020 - -

3246 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งมุงลวดหนาตางบานกระทุงหองน้ํา จํานวน 1 ชุด 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักดิ์  รัศมี PR0206063040137 20/4/2020 - -

3247 ขออนุมัติจัดซื้อเจลแอลกอฮอลลางมือ เพื่อปองกันการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนาเภสัช PR0206063030256 20/4/2020 - -

3248 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางซอมแซมทอน้ําที่

อาคารชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ อูนากูล) อาคาร 1

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR0206063030211 1/4/2020 - -

3249 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมทอน้ําที่

อาคารชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ อูนากูล) อาคาร 2

52,965.00 52,965.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR0206063030212 1/4/2020 - -

3250 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมระบบ

น้ําประปา

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206063040076 13/4/2020 - -

3251 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมติเบิกเงินคาวัสดุ 1,011.15 1,011.15 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063040071 13/4/2020 - -

3252 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมมอเตอรปมน้ํา 6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206063040073 13/4/2020 - -

3253 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาปมน้ําอัตโนมัติ 7,100.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร PR0206063040069 13/4/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3254 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมเปลี่ยนทอ

น้ําทิ้ง

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR0206063040072 13/4/2020 - -

3255 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาทําความ

สะอาด (เพิ่มคาจางขั้นต่ํา)

27,360.00 27,360.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส PO0206063040008 16/4/2020 - -

3256 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมลิฟท 75,114.00 75,114.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด PO0206063040010 28/4/2020 - -

3257 ขออนุมัติเบิกเงินคาหลอดไฟ 16,080.00 16,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0206063040011 2/4/2020 - -

3258 ขออนุมัติเบิกเงินคาน้ํามันเครื่องโฮโดรลิค 5 ลิตร จํานวน 4 แกลอน 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063040085 14/4/2020 - -

3259 ซอมแซมเครื่องขยายเสียง หอง S604 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรี

นครินทร

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายภิญโญ สํารวมจิตร PR0208063030067 1/4/2563 - -

3260 จัดซื้อมีดและจอบ สําหรับใชในงานอาคารสถานที่ทั่วไป 14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง รานสินพานิช PR0208063030046 1/4/2563 - -

3261 จางเหมารักษา ปรับปรุง ดูแลอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน 

ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพลิน สมหมาย PO0208063040007 1/4/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3262 จางเหมาทําความสะอาดบริเวณภายในสระวายน้ํา ตั้งแตวันที่ 1 

เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ เสงี่ยมโพธิ์ PO0208063040005 1/4/2563 - -

3263 เชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 8 เครื่อง สําหรับใชงานในหอง IT105, 

IT202 , IT203 , IT313 ,  IT321 ,  IT403 , IT405 , IT406 อาคาร

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30กันยายน 2563

50,400.00 50,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด PO0208063040010 1/4/2563 - -

3264 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชปรับสภาพน้ําในสระวายน้ํา จํานวน 3 รายการ 30,388.00 30,388.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ และอุปกรณ จํากัด PR0208063030066 1/4/2563 - -

3265 เชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 5 เครื่อง สําหรับใชงานในหองการเงิน

และพัสดุ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563

31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด PO0208063040008 1/4/2563 - -

3266 จัดซื้อขวดเจล จํานวน 4 โหล 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระพันธ ธรรมพัน PR0208063030053 1/4/2563 - -

3267 จัดซื้อเครื่องผลิตโอโซนแบบพกพาเคสอะคริลิค จํานวน 1 เครื่อง 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเนอรจิกา จํากัด PR0208063030082 1/4/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3268 เชาเครื่องคอมพิวเเตอร จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชงานในฝาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด PO0208063040009 1/4/2563 - -

3269 จัดซื้อเอธานอล 95% 18 ลิตร จํานวน 2 แกลลอน 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเบญจา อินเตอรเทรด จํากัด PR0208063030054 1/4/2563 - -

3270 เชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง เพื่อใชในการทํางานของ

บุคลากรกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30 

กันยายน 2563

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด PO0208063040011 1/4/2563 - -

3271 จางเหมารักษา ปรับปรุง ดูแลอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน 

ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชขจร เปรมชนม PO0208063040006 1/4/2563 - -

3272 จางสําเนาเอกสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 42,556 แผน 14,894.60 14,894.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0208063040011 2/4/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3273 จัดซื้อชุดทําเจลลางมือ จํานวน 2 รายการ 2,518.78 2,518.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด PR0208063040012 2/4/2563 - -

3274 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศประจําอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน

 6 เครื่อง

42,200.00 42,200.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน หวังศิริ PR0208063030049 3/4/2563 - -

3275 ซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจําอาคารที่พักบุคลากร

 ชั้น 8  หมายเลขครุภัณฑ มบ.จบ.550101401000364

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน หวังศิริ PR0208063030041 3/4/2563 - -

3276 ซื้อแอลกอฮอลทําเจลลางมือ 3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด PR0208063040014 9/4/2563 - -

3277 วัสดุสําหรับใชในการซอมแซม ทาสีโตะและเกาอี้ที่ชํารุด จํานวน 11 

รายการ

9,015.00 9,015.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ PR0208063040016 9/4/2563 - -

3278 จัดซื้อน้ํามันสําหรับเติมเครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่งไม และรถยนต

เพื่อการเกษตร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพานิชทาใหม PR0208063040015 9/4/2563 - -

3279 จัดซื้อสารเคมีสําหรับกําจัดปลวก แมลง และศัตรูพืชภายในมหาวิทยาลัย 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาดลการเกษตร PR0208063040026 14/4/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3280 ซื้อหลอดไฟและโคมไฟเพดานพรอมขั้วหลอด สําหรับซอมแซมหอพัก

นิสิต 2 , 3

19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย PR0208063040027 14/4/2563 - -

3281 จางตัดกระจกหนา 10 มิลลิเมตร เสนผาศูนยกลาง 180.5 เซนติเมตร 

สําหรับวางโตะกลมหองอาหาร ชั้น 6 อาคาร 100 ปฯ

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ PR0208063030088 20/4/2563 - -

3282 จัดซื้อวัสดุสําหรับซอมแซมทาสีผนังและเพดานบริเวณชั้น 1 สระวายน้ํา

 และบริเวณรั้วดานหนามหาวิทยาลัย จํานวน 12 รายการ

36,525.00 36,525.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ PR0208063030064 20/4/2563 - -

3283 ซื้อบานประตูไมสัก ขนาด 90x200 ซม. จํานวน 5 บาน 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง รานสักทองเฟอรนิเจอร PR0208063030065 20/4/2563 - -

3284 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข

ครุภัณฑ 5401014010237

4,247.90 4,247.90 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรัพยทรายทอง 2016 PR0209063040001 1/4/2020 - -

3285 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาหมึกเครื่องพิมพดีดไฟฟา (RIBBON IBM) 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR0209063040004 8/4/2020 - -

3286 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาลูกแมกซ สําหรับเครื่องถายเอกสาร FUJI 

XEROX 5335

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR0209063040005 8/4/2020 - -

3287 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาประกันภัยรถยนต หมายเลขทะเบียน 

40-0520 ชลบุรี และ 40-0511 ชลบุรี

35,974.20 35,974.20 เฉพาะเจาะจง บมจ.วิริยะประกันภัย PR0209063040012 8/4/2020 - -

3288 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 13,260.45 13,260.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR0209063040006 8/4/2020 - -
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3289 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมหลังคา อาคารศูนยวิจัย 20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาเกษมอิฐบล็อค จํากัด PR0209063040008 8/4/2020 - -

3290 ขออนุมัติจางและขอเบิกเงินคาจางติดตั้งตาขายกันนก เพิ่มเติม บริเวณ

อาคารอเนกประสงค

11,951.90 11,951.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาเกษมอิฐบล็อค จํากัด PR0209063040007 8/4/2020 - -

3291 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ 5401014010287

3,391.90 3,391.90 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรัพยทรายทอง 2016 PR0209063040019 14/4/2020 - -

3292 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคายาสําหรับสุนัขไมมีเจาของ ภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

3,590.00 3,590.00 เฉพาะเจาะจง อรัญการปศุสัตว,พนมไพร 108 สัตว PR0209063040022 14/4/2020 - -

3293 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข

ครุภัณฑ 5401015010288

3,509.60 3,509.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรัพยทรายทอง 2016 PR0209063040020 14/4/2020 - -
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3294 ขออนุมัติเบิกเงินคาขยะมูลฝอย ประจําเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 

2563

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานเทศบาลตําบลวัฒนานคร PR0209063040021 14/4/2020 - -

3295 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาปายไวนิลประชาสัมพันธจุดคัดกรองการ

เขา-ออกตามมาตรการปองกันเชื้อไวรัสโควิด 19

216.00 216.00 เฉพาะเจาะจง รานลานแชมปอิงคเจ็ท PR0209063040024 15/4/2020 - -

3296 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ําดื่มถัง จํานวน 10 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ  โพธิ์ศรี PR0209063040023 15/4/2020 - -

3297 ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินคาวัสดุเพื่ออํานวยความสะดวกแก

ผูปฏิบัติงานภายในกองบริหาร วข.สระแกว

1,220.00 1,220.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร PR0209063040025 24/4/2020 - -

3298 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานภาคสนาม แบตเตอรี่ 100 A 

สําหรับรถอีแตน

4,258.60 4,258.60 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR0209063040027 27/4/2020 - -

3299 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานซอมแซมภาคสนาม 5,617.50 5,617.50 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR0209063040030 27/4/2020 - -

3300 ขออนุมัติวื้อและเบิกเงินคาวัดสุงานภาคสนาม ยาฆาหญา 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR0209063040029 27/4/2020 - -

3301 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมรถไถ หมายเลขทะเบียน ตค 

4888

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัติ รสแกน PR0209063040034 28/4/2020 - -

3302 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาตรายาง 1,355.00 1,355.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน PR0209063040032 28/4/2020 - -

3303 ขออนุมัติเชาและเบิกเงินคาเชาเลื่อยยนตสําหรับตัดตนไม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน  ปตตรัย PR0209063040035 28/4/2020 - -

3304 ขออนมัติจัดซื้อและขอเบิกเงินคาวัสดุอํานวยความสะดวกแก

ผูปฏิบัติงานภายในวิทยาเขตสระแกว (น้ํายาลางจาน)

295.00 295.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซีสเทม จํากัด PR0209063040037 29/4/2020 - -

3305  ซื้อสินคาวัสดุสโตร และวัตถุดิบเครื่องปรุงวัสดุอื่นๆภายในศูนยปฎิบัติ

การโรงแรม

36,807.00 36,807.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ PR0217063030025 1/4/2563 - -
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3306 เชาตูควบคุมไฟฟา MDB : Main Distribution Boaed ภายในอาคาร

ศูนยปฏบัติการโรงแรม

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0217063030030 1/4/2563 - -

3307 สั่งซื้อเบตเตอรี่ 12V.72.2Ah  ของลิฟตภายในอาคารศูนยปฏิบัติการ

โรงแรมฯ

3,819.90 3,819.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) PR0217063030028 1/4/2563 - -

3308 ซื้ออุปกรณระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ภายในอาคารศูนย

ปฏิบัติการโรงแรม

2,300.50 2,300.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี จํากัด PR0217063030029 1/4/2563 - -

3309 จางตรวจเช็คและทําความสะอาดตูอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขาย

อินเตอรเน็ต

26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน PR0218063040010 7/4/2563 - -

3310 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR0218063040007 7/4/2563 - -

3311 จางเหมาซอมแซมระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม หอพักเทา-ทอง 1 

หอพักเทา-ทอง 2 และหอพักเทา-ทอง 3

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะซัน อิเล็คทริค จํากัด PR0218063040009 7/4/2563 - -

3312 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด PR0218063040004 7/4/2563 - -
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3313 จางซอมแซมทอสงน้ําชั้นดาดฟาและฝาเพดานหองพักนิสิต หอพักเทา-

ทอง 3

82,366.00 82,366.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด PR0218063040008 7/4/2563 - -

3314 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 1 10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด PR0218063040005 7/4/2563 - -

3315 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 3 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด PR0218063040006 7/4/2563 - -

3316 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 7,650.00 7,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0218063040017 16/4/2563 - -

3317 ซื้อเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบอินฟาเรส 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0218063040016 16/4/2563 - -

3318 จางเหมาบริการซักผาปูที่นอน ปลอกหมอน และผาหม ผูเขาพัก

โครงการโอลิมปกวิชาการ

22,080.00 22,080.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซี่ มลธิ PR0218063040018 20/4/2563 - -
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3319 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206063030193 1/4/2020 - -

3320 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาแอลกอฮอลเจลสําหรับ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง รานขายยาบริบาลเภสัช PO0206063040004 8/4/2020 - -

3321 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063030192 1/4/2020 - -

3322 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 1,710.00 1,710.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063030176 1/4/2020 - -

3323 ขออนุมัติซอมเครื่องทําลายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ 

620101001000009

2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206063040041 7/4/2020 - -

3324 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206063040031 7/4/2020 - -

3325 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 3 รายการ 16,900.00 16,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063030223 8/4/2020 - -

3326 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงานและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 4 

รายการ

48,200.00 48,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063040065 13/4/2020 - -

3327 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206063030199 13/4/2020 - -

3328 ขออนุมัติจัดซื้อตูเอกสารบนกระจก-ลางบานเปด 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR0206063030156 16/4/2020 - -
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3329 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP Laserjet CE505A 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063030222 21/4/2020 - -

3330 ขออนุมัติจางถายเอกสาร A4 ประจําเดือนเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ         ราคาที่จาง 

4,000 บาท

PR0300063040005 1/4/2563 - -

3331 ขออนุมัติจัดซื้อสายชารจ APPLE MXLY2ZA/A LIGHTHING TO USB 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด           ราคาซื้อ 690 

บาท

PR0300063040029 8/4/2563 - -

3332 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค                 ราคาจาง 100 

บาท

PR0300063040037 10/4/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3333 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณทําความสะอาดของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 14,601.70 14,601.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)     ราคาซื้อ 

14,601.70 บาท

PO0300063040001 13/4/2563 - -

3334 ขออนุมัติคาบริการระบบวารสารออนไลนของระบบ        Thai JO 2.0 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย         ราคา

คาบริการ 10,700 บาท

PR0300063040055 16/4/2563 - -

3335 ขออนุมัติจางถายเอกสาร A4 ประจําเดือนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 8,000.00 8000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ         ราคาที่จาง 

8,000 บาท

PO0300063040001 25/4/2563 - -

3336 ขออนุมัติซื้อพรมดักฝุนสําหรับใชภายในรถยนต 8,358.00 8,358.00 เฉพาะเจาะจง รานอวน บานหมอ 8,358.00 PR0400063040010 1/4/2563 - -

3337 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 1,515.01 1,515.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 1,515.01 PR0400063030178 2/4/2563 - -

3338 ขออนุมัติซื้อไสปากกาลงนามสําหรับผูบริหาร 960.01 960.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 960.01 PR0400063040015 2/4/2563 - -

หนา้ 606



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3339 ขออนุมัติซื้อแผนโฟมปูพื้น 26,215.00 26,215.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชัยรัชตพงษ 26,215.00 PR0400063040021 3/4/2563 - -

3340 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําวารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ 18,000.00 PR0400063040030 8/4/2563 - -

3341 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 371.00 371.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 371.00 PR0400063040037 8/4/2563 - -

3342 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 229.00 229.00 เฉพาะเจาะจง รานสหกรณ มหาวิทยาลัยบูรพา จํากัด 229.00 PR0400063040033 8/4/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3343 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 1,120.00 PR0400063040031 8/4/2563 - -

3344 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 875.00 875.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 875.00 PR0400063040032 8/4/2563 - -

3345 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในการชวยครูพี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็ก ณ 

ศูนยวิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูและพัฒนาเด็กเล็ก คณะ

พยาบาลศาสตร

8,996.40 8,996.40 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดารณี ทองปลิว 8,996.40 PO0400063040002 8/4/2563 - -

3346 ขออนุมัติจางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในการประกอบอาหาร ทํา

ความสะอาด ดูแลรักษาโรงครัว และอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหาร

 และปฏิบัติงานหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ณ ศูนยวิจัยและปฏิบัติการเพื่อการ

เรียนรูและพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร

8,034.00 8,034.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาศนา  สามกิจ 8,034.00 PO0400063040001 8/4/2563 - -

3347 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมเปลี่ยนเพลาขับลอรถยนต และซอมระบบ

เซ็นทรัลล็อคประตูของรถยนต และซอมเปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ 

และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุการใชงาน

10,892.60 10,892.60 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต 10,892.60 PR0400063040052 9/4/2563 - -

3348 ขออนุมัติซื้อเสาธง และธงผา 555.00 555.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช 555.00 PR0400063040051 9/4/2563 - -

3349 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 564.97 564.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 564.97 PR0400063040062 10/4/2563 - -

หนา้ 608



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3350 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 6,900.00 PR0400063040059 10/4/2563 - -

3351 ขออนุมัติซื้ออลูมิเนียมลายไม 4,025.00 4,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดู เบสต เทรดดิ้ง จํากัด 4,012.50 PR0400063040070 14/4/2563 - -

3352 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 12,860.00 12,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 9,270.00 PR0400063040073 15/4/2563 - -

3353 ขออนุมัติจางเหมาตัดเครื่องแบบ สําหรับพนักงานขับรถยนต 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง สายัณห ทองระอา 18,000.00 PR0400063040072 15/4/2563 - -

3354 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ 43,920.00 43,920.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค 43,920.00 PR0400063040079 16/4/2563 - -

หนา้ 609



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3355 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ 6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 6,100.00 PR0400063040078 16/4/2563 - -

3356 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 3,290.00 3,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 3,290.00 PR0400063040080 16/4/2563 - -

3357 ขออนุมัติซื้อตนแคแสดและตนปบ 17,600.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมโนรมณ เอมโอฐ 17,600.00 PR0400063040091 20/4/2563 - -

3358 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 873.00 873.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 873.00 PR0400063040093 20/4/2563 - -

3359 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 798.00 798.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 798.00 PR0400063040089 20/4/2563 - -

หนา้ 610



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3360 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 127.00 127.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตเอกสาร 127.00 PR0400063040094 20/4/2563 - -

3361 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 202.00 202.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข  202.00 PR0400063040090 20/4/2563 - -

3362 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับซอมแซมสีผนัง 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ 1,580.00 PR0400063040087 20/4/2563 - -

3363 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด  600.00 PR0400063040092 20/4/2563 - -

3364 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด  600.00 PR0400063040088 20/4/2563 - -

3365 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารนิธิโรจน 1,000.00 PR0400063040106 21/4/2563 - -

หนา้ 611



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3366 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 954.00 954.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 954.00 PR0400063040103 21/4/2563 - -

3367 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063040105 21/4/2563 - -

3368 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063040104 21/4/2563 - -

3369 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด  600.00 PR0400063040118 22/4/2563 - -

3370 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 61.00 61.00 เฉพาะเจาะจง กิตติสัณห เพียรพิทักษ 61.00 PR0400063040121 22/4/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3371 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 219.00 219.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 219.00 PR0400063040120 22/4/2563 - -

3372 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 560.00 PR0400063040117 22/4/2563 - -

3373 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063040123 22/4/2563 - -

3374 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 560.00 PR0400063040116 22/4/2563 - -

3375 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข  720.00 PR0400063040119 22/4/2563 - -

3376 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063040122 22/4/2563 - -

หนา้ 613



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3377 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 580.00 PR0400063040113 22/4/2563 - -

3378 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 6,414.04 6,414.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 6,414.04 PR0400063040102 22/4/2563 - -

3379 ขออนุมัติจางซอมจอเครื่องคอมพิวเตอรพกพา 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง Advance Notebook 2,600.00 PR0400063040133 23/4/2563 - -

3380 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด  600.00 PR0400063040137 24/4/2563 - -

3381 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับซอมแซมสีผนัง 2,332.00 2,332.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ 2,332.00 PR0400063040138 24/4/2563 - -

3382 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง รานวันโพสตเซอรวิส 200.00 PR0400063040145 27/4/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3383 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063040146 27/4/2563 - -

3384 ขออนุมัติซื้อแผนยางกันลื่น 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส. ยูเนียนรับเบอร จํากัด 9,095 PR0400063040139 27/4/2563 - -

3385 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑขยายเสียง จํานวน 3 รายการ 48,112.55 48,112.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโตเมชั่น เซอรวิส จํากัด 48,112.55 PO0400063040003 28/4/2563 - -

3386 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานสหกรณ มหาวิทยาลัยบูรพา จํากัด 600.00 PR0400063040143 27/4/2563 - -

3387 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 800.00 PR0400063040150 28/4/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3388 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063040149 28/4/2563 - -

3389 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 22,357.80 22,357.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล คอรปเปอรเรต ซิสเต็มส จํากัด 

22,357.80

PR0400063040156 29/4/2563 - -

3390 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล 530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 530.00 PR0400063040163 30/4/2563 - -

3391 หมึกพิมพ Kyocera 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0500063030114 1/4/2563 - -

3392 ขอซื้อสีน้ํามัน กระดาษทราย แปรงทาสี และน้ํามันสน 7,595.00 7,595.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส. เค. ฮารดแวร PR0500063040011 7/4/2563 - -

3393 ขอจัดซื้อไมจิ้มฟน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางวันใหม  งามวงษวาน PR0500063040016 8/4/2563 - -

3394 ขอซื้อทินเนอร 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR0500063040014 8/4/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3395 ขอซื้อแอลกอฮอลน้ํา 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย  ภูมิแกดํา PR0500063040013 8/4/2563 - -

3396 ขอซื้อสีน้ํามัน 7,815.00 7,815.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส. เค. ฮารดแวร PR0500063040012 8/4/2563 - -

3397 ขอซื้อ โฟม สายรัดสายไฟ และเทปโฟม 295.00 295.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0500063040038 13/4/2563 - -

3398 หมึกพิมพเลเซอร HP 78A (Remanu) 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0500063040039 13/4/2563 - -

3399 ขอซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แบบทอตอ ขนาด 2 กอก และคาอุปกรณการ

ติดตั้ง

16,205.00 16,205.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท วอเตอรฟลเตอร จํากัด PO0500063040004 15/4/2563 - -

3400 ขอซื้อแอลกอฮอล 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเอสลินค จํากัด PO0500063040002 15/4/2563 - -

3401 ขอซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป จํากัด PO0500063040005 16/4/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3402 จางตัดสติ๊กเกอรฝาติดกระจกบานคูและบานเดี่ยว พรอมชองแสง 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิงค ไอเดีย PO0500063040003 15/4/2563 - -

3403 ขอซื้อหูฟง Small Talk และไมโครโฟน 9,150.00 9,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0500063040046 16/4/2563 - -

3404 ขอซื้อหัวกระโหลกทองเหลืองและตอตรงเกลียวนอก 354.17 354.17 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0500063040060 27/4/2563 - -

3405 จอรับภาพ 3,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น PR0600063040002 1/4/2020 - -

3406 ขออนุมัติซื้อ 7,705.00 เฉพาะเจาะจง รานนางสุกัญญา จีนเมือง รานธีรเดช รานกิตติสัณหเ                 PR0600063040064 17/4/2020 - -

3407 ขออนุมัติซื้อ 7,050.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP PRINT บริษัท บัณฑิตสเตชันเนอรี่ จํากัด รา   PR0600063040063 17/4/2020 - -

3408 ขออนุมัติซื้อ 5,830.00 เฉพาะเจาะจง ราน AK PRINT รานธีรเดช ราน SP Print บริษัท บัณ               PR0600063040062 17/4/2020 - -

3409 ขออนุมัติซื้อ 7,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600063040072 28/4/2020 - -

3410 ขออนุมัติซื้อ 45,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น PR0600063040071 28/4/2020 - -

3411 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร แบบกอสรางอาคารศูนยการเรียนรู

อัตโนมัติ พรอมคาเขาเลม จํานวน 57 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ตนบุญการพิมพ PR0700063040002 1/4/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3412 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 3,376 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร

 ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

1,282.88 1,282.88 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700063040001 1/4/2563 - -

3413 ขออนุมัติจัดจางซอมโครงสําหรับเคลื่อนยายชิ้นงานทดสอบขนาดใหญ 

จํานวน 3 รายการ

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท จํากัด PR0700063040010 2/4/2563 - -

3414 ขออนุมัติจัดจางเหมาจัดทําหนังสือ (ปริ้นสีพรอมเขาเลมหนังสือ) คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

33,712.00 33,712.00 เฉพาะเจาะจง ตนบุญการพิมพ PR0700063040009 2/4/2563 - -

3415 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ DTKB - 2530 KidBright32 Master Pack จํานวน

 14 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะ

การซื้อแนบ

50,917.02 50,917.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด) จํากัด PR0700063040008 2/4/2563 - -

3416 เพื่อขออนุมัติคาถายเอกสาร1รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 1,212.58 1,212.58 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700063040012 3/4/2563 - -

3417 ขออนุมัติจัดซื้อ ขวดพลาสติคสีขาวทึบ ปากแคบ 500ml , ไซรินเดอร 

พลาสติค 1000ml  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

11,106.60 11,106.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีแอนดเอ็น ไฮเทค เคมีคอล PR0700063040015 7/4/2563 - -

3418 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารจํานวน 1 รายการ 1,771.56 1,771.56 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700063040014 7/4/2563 - -

3419 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ HP Laserjet Pro M227 fdw CF230A 14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0700063040026 8/4/2563 - -

3420 ขออนุมัติจัดซื้อ สติ๊กเกอรผิวขาวมัน A4 จํานวน 1 รายการ 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR0700063040052 13/4/2563 - -

3421 จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว ตําบลแสนสุข

 อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 จอ

87,200.00 87,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเมนท แอนด เซอรวิส 

จํากัด

PR0700063040061 14/4/2563 - -

3422 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ KidBright32,Soil moisture sensor และอื่นๆ 

ทั้งหมด จํานวน 7 รายการ (Fabrication Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร 

ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษะการซื้อแนบ

42,430.85 42,430.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด) จํากัด PR0700063040058 14/4/2563 - -
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3423 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ FILAMENT 1.75MM 1KG White และอื่นๆ 

ทั้งหมด จํานวน 4 รายการ (Fabrication Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร 

ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษะการซื้อแนบ

35,700.00 35,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จํากัด PR0700063040057 14/4/2563 - -

3424 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ Starter kit Arduino และอื่นๆ ทั้งหมด จํานวน 9 

รายการ (Fabrication Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ

ํ ั ื้

90,762.75 90,762.75 เฉพาะเจาะจง ฉัตรมงคล เวลดิ้ง PR0700063040056 14/4/2563 - -

3425 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมแซมอาคาร จํานวน 28 รายการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

11,836.00 11,836.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค PR0700063040053 14/4/2563 - -

3426 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมแซมอาคารปฏิบัติการรวม จํานวน 4 รายการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค PR0700063040054 14/4/2563 - -

3427 ขออนุมัติจัดซื้อ โทรทัศน แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว 

ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเมนท แอนด เซอรวิส 

จํากัด

PR0700063040069 20/4/2563 - -

3428 ขออนุมัติจัดซื้อ ตูเหล็ก แบบ 2 บาน ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 30 ตู

76,719.00 76,719.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร เอส บี เฟอรนิเจอร จํากัด PR0700063040066 20/4/2563 - -

3429 ขออนุมัติจัดซื้อ โตะประชุม/โตะทํางาน ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 18 ตัว

86,477.40 86,477.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร เอส บี เฟอรนิเจอร จํากัด PR0700063040064 20/4/2563 - -

3430 ขออนุมัติจัดจาง ติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT6 พรอมอุปกรณ และ

ติดตั้งจุดเชื่อมตอไฟฟา พรอมอุปกรณ จํานวน 2 รายการ

24,990.00 24,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0700063040078 21/4/2563 - -

3431 ขออนุมัติจัดจางเชาเหมารถไป-กลับ ม.บูรพา - โรงเรียนนวมินทราชินู

ทิศ หอวัง นนทบุรี,โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนา 

สมุทรปราการและโรงเรียนตางๆ จํานวน 1 คัน คณะวิศวกรรมศาสตร 

ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี PR0700063040085 22/4/2563 - -
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3432 ขออนุมัติจัดจางเชาเหมารถไป-กลับ ม.บูรพา - วิทยาลัยเทคนิค

สระแกวและโรงเรียนตางๆ จํานวน 1 คัน คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี PR0700063040086 22/4/2563 - -

3433 ขออนุมัติจัดจางเชาเหมารถไป-กลับ ม.บูรพา - วิทยาลัยเทคนิคตราด,

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีและโรงเรียนตางๆ จํานวน 1 คัน คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี PR0700063040084 22/4/2563 - -

3434 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 2mm Banana to clip jack cable 50 cmและ

อื่นๆทั้งหมดจํานวน 7 รายการ (Fabrication Lab) คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษะการซื้อแนบ

98,493.50 98,493.50 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย PR0700063040087 22/4/2563 - -

3435 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ Arduino Uno R3 แบบ SMD พรอมสาย USB 

และอื่นๆ จํานวน 27 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ

กําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

95,566.00 95,566.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ จอดสันเทียะ PR0700063040083 22/4/2563 - -

3436 ขอจัดซื้อหมึกพิมพสาขาจิตรกรรม 4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด PR0800063040010 2/4/2020 - -

3437 ขอจัดจางทําปายประชาสัมพันธ และสติกเกอร เกี่ยวกับการปองกันโรค

โควิด

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR0800063040011 2/4/2020 - -

3438 ขอจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR0800063040009 2/4/2020 - -
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3439 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนเมษายน  2563 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน),  บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

PR0800063040008 2/4/2020 - -

3440 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการทํางานในสาขาเซรามิกส 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา  แซอุง PR0800063040024 14/4/2020 - -

3441 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการเปลี่ยนหลอดไฟฟาในคณะศิลปกรรมศาสตร 16,338.90 16,338.90 เฉพาะเจาะจง ราน  เอส.เค.ฮารดแวร PR0800063040023 14/4/2020 - -

3442 ขออนุมัติจางเปลียนฮอทไลแคลม 942.03 942.03 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาคบางแสน PR0800063040029 17/4/2020 - -

3443 ขอจัดซื้อวัสดุ 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ราน APP Studio PR0800063040030 17/4/2020 - -

3444 ขอจัดซื้อหมึกพิมพ ในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ 3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด PR0800063040046 24/4/2020 - -
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3445 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขากราฟฟกอารตและกราฟก

มีเดีย และ สํานักงานคณบดี

9,490.01 9,490.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0800063040047 24/4/2020 - -

3446 ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผากแบบอินฟาเรด ใชสําหรับ

การวัดอุณภูมิรางกายวามีไขหรือไม เปนการคัดกรองขั้นพื้นฐาน ของผู

ที่มาติดตอราชการ เพื่อชวยลดความเสี่ยงการแพรระบาดของเชื้อ covid

 19 ภายในอาคาร QS1 คณะศึกษาศาสตร ม.บูรพา

7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PR0900063040004 2/4/2563 - -

3447 ขอเสนอจัดซื้อทางลาดเหล็ก เพื่อสําหรับใชขึ้น-ลง ของรถรับสงเอกสาร

ของคณะศึกษาศาสตร เนื่องจากของเดิมเปนไมชํารุด

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร ญาติเจริญ PR0900063040007 3/4/2563 - -

3448 ขอเสนอซอมเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอรในหองเรียนคณะศึกษาศาสตร

 เนื่องจากเครื่องฉายภาพเสื่อมสภาพ ทําใหภาพที่ฉายออกมามีแตแสง

สวาง จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900063040028 9/4/2563 - -

3449 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร เพื่อใชพิมพเอกสารราชการตาง ๆ ภายใน

สํานักงานคณบดี เนื่องจากหมึกหมด จําเปนตองซื้อใหใชงานไดตามปกติ

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0900063040025 9/4/2563 - -

3450 ขอเสนอซื้อสายสัญญาณ HDMI เนื่องจากสายสัญญาณ HDMI ของ

หองเรียน 507A ชํารุด ขาด จําเปนตองซื้อมาเปลี่ยนใหใชงานได

ตามปกติ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900063040027 9/4/2563 - -

3451 ขอเสนอซื้อหนากากอนามัยแบบผา เพื่อมอบใหกับบุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตรทุกทาน เพื่อปดปากปดจมูกปองกันเชื้อโรค และไวรัศ 

covid 19

5,440.00 5,440.00 เฉพาะเจาะจง นางนิศารัตน ชวงชุม PR0900063040029 13/4/2563 - -
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3452 ขอเสนอซอมเครื่องพิมพ HP Laserjet ภาควิชาการอาชีวศึกษาฯ 

เนื่องจากตัวปอนกระดาษไมทํางาน จําเปนตองซอมใหใชงานได

ตามปกติ (เลขครุภัณฑ 591500201000041)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900063040030 13/4/2563 - -

3453 ขออนุมัติซอมปลั๊กไฟภายในหองเรียนคณะศึกษาศาสตร เนื่องจาก

ปลั๊กไฟภายในหองเรียน มีสภาพชํารุดเสียหาย บางชองปลั๊กไฟมีชองวาง

เสี่ยงตอการโดนไฟช็อต จําเปนตองซอมเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ PR0900063040041 15/4/2563 - -

3454 ขอเสนอจัดทําเลมวารสารศึกษาศาสตร ปที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือน

มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อใชเผยแพรผลงานและใชประโยชน

ทางวิชาการ

31,832.50 31,832.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0900063040057 17/4/2563 - -

3455 ขออนุมัติจางเดินสายแลนดหองคณบดี และเดินสาย Audio หอง

ประชุม 203 คณะศึกษาศาสตร สายแลนดหองคณบดีสายเกาขาดในไม

สามารถเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตเขาคอมพิวเตอรได/เดินสาย AUDIO

 (เสียง) หองประชุม 203 เนื่องจากหองประชุมไมมีระบบสายสัญญาณ

เสียงสําหรับใชตอสัญญาณเสียงผานอุปกรณสื่อสารตาง ๆ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ PR0900063040059 17/4/2563 - -

3456 ขอเสนอจัดซื้อตู Load Center SQD 24 ชอง และ ตู Consumer 10 

ชอง เพื่อสําหรับไปติดที่ภาควิชาการจัดการเรียนรู ชั้น 5และ Shop 

ศิลปะ ชั้น 1 ของอาคารวิศวกรรมศาสตร สําหรับคิดอัตราคาไฟฟาของ

คณะศึกษาศาสตร

52,149.66 52,149.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PO0900063040004 23/4/2563 - -

3457 ขออนุมัติเปลี่ยนยางรถจักรยานยนตพวงขางของคณะศึกษาศาสตร 

เนื่องจากยางลอหลังรั่ว จําเปนตองซื้อมาเปลี่ยนใหใชงานไดตามปกติ 

(เลขครุภัณฑ 5103003010002)

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน PR0900063040069 23/4/2563 - -

หนา้ 624



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3458 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน เมษายน 2563 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR1000063040003 1/4/2020 - -

3459 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารเลมวิจัย โครงการประชุมวิชาการ

งานวิจัยดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063040001 1/4/2020 - -

3460 ขออนุมัติเบิกเงินคาชุดใหออกซิเจน 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด PR1000063040015 2/4/2020 - -

3461 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศหอง 410 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร โฮม เซอรวิส PR1000063040033 20/4/2020 - -

3462 ขออนุมัติเบิกเงินคาหลอขั้วแบต,น้ํากรด,อัดแบต รถบัส 40-0548 740.00 740.00 เฉพาะเจาะจง รานประกาศิต ไดนาโม PR1000063040032 20/4/2020 - -

3463 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องทําน้ํารอน-เย็น 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ  เหมือนรักษา PR1000063040034 23/4/2020 - -

หนา้ 625



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3464 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 15.44 ลิตร ประจําเดือนเมษายน 

2563

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง               ราคาที่ตกลงฯ 

400.00 บาท

PR1200063040011 2/4/2020 - -

3465 อนุมัติจัดจางลางใหญและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จํานวน 11 เครื่อง 9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 9,951.00 บาท PR1200063040015 15/4/2020 - -

3466 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 102 ถัง 3,570.00 3,570.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน             ราคาที่ตกลงฯ 

3,570.00 บาท

PR1200063040019 21/4/2020 - -

3467 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกลองพัสดุและซองกันกระแทก 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จ.ีวัสดุครุภัณฑ PR1400063040003 3/4/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3468 ขอความเห็นชอบเสนอจางเดินสายไฟและตรวจเช็คสายสัญญาณ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม เชียงกาขันธ PR1400063040008 3/4/2020 - -

3469 ขอความเห็นชอบเสนอจางลับใบมีด 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง PR1400063040014 3/4/2020 - -

3470 ขอความเห็นชอบเสนอจางพิมพไวนิล 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR1400063040005 3/4/2020 - -

3471 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมแซมโตะ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขณิฐสรณ วิจิตกาญจนันท PR1400063040017 3/4/2020 - -

3472 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 32,316.00 32,316.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล บุคส เซอรวิส จํากัด PR1400063040016 3/4/2020 - -

3473 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 60,744.50 60,744.50 เฉพาะเจาะจง บุคส แอนด ปริ้นท ซัพพลาย PR1400063040015 3/4/2020 - -

3474 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 76,646.05 76,646.05 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR1400063040007 3/4/2020 - -

3475 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 94,322.00 94,322.00 เฉพาะเจาะจง รานเค พี บุค PR1400063040006 3/4/2020 - -

3476 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1400063040009 3/4/2020 - -

3477 ขอความเห็นชอบเสนอซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณ HDMI to VGA 890.00 890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063040004 3/4/2020 - -

3478 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟาใส PR1400063040031 8/4/2020 - -

3479 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุที่ใชในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา

ทักษะการรูสารสนเทศ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ณิรดา  สุขสวัสดิ์ PR1400063040047 30/4/2020 - -

3480 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดอาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

ตั้งแตวันที่ 1-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

30,000.00 30000 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด PO1500063040001 23/4/2563 - -

หนา้ 627



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3481 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดชั้น 4 และชั้น 5 อาคารสหศึกษาสวน

งานคณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพาและบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร 

ระยะเวลา 6 เดือน 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

62,535.00      10,422.50 เฉพาะเจาะจง นางสุรีย กลัดแกวกลา PO1600063040001 1/4/2020 - -

3482 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค 4,800.00        4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600063040036 29/4/2020 - -

3483 ขออนุมัติคาสมัครสมาชิกสามัญตลอดชีพ 1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมสถาบันการศึกษาพาณิชยนาวีไทย และ

การฝกอบรม

PR1600063040037 29/4/2020 - -

3484 ขออนุมัติเสนอจางงานขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 232,929.10 232,929.10 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค บางแสน PO1700063040002 24/4/2020 - -

3485 ขออนุมัติเสนอจางเหมาทําความสะอาด 14,330.30 14,330.30 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส PO1700063040003 30/4/2020 - -

3486 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 4/2563 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 200 

บาท

PR1800063040004 1/4/2020 - -

3487 ขออนุมัติจัดซื้อกลองถายภาพใตน้ําพรอมอุปกรณเสริม 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/เสนอราคา 

80,000 บาท

PO1800063040001 3/4/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3488 ขออนุมัติจางถายเอกสาร จํานวน 308 หนา เพื่อเปนเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

138.60 138.60 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2100063040026 24/4/2020 - -

3489 ขออนุมัติจางถายเอกสาร จํานวน 888 หนา เพื่อเปนเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

399.60 399.60 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2100063040025 24/4/2020 - -

3490 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ จํานวน 5 รายการ เพื่อใชดําเนินการ

ติดตั้งระบบไฟฟาสําหรับเครื่องอบฟลมหด

1,830.00 1,830.00 เฉพาะเจาะจง รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส และรานชางนิ่มการ

ไฟฟา

PR2200063040017 2/4/2020 - -

3491 ขออนุมัติจางซอมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จํานวน 9 รายการเพื่อ

ซอมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจําคณะวิทยาศาสตรใหอยูใน

สภาพพรอมใชงาน

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน หวังศิริ PR2200063040019 8/4/2020 - -

3492 ขออนุมัติซื้อเอธานอล 95% 18 ลิตร 1 แกลลอน เพื่อใชใน

หองปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเบญจา อินเตอรเทรด จํากัด PR2200063040027 9/4/2020 - -

3493 ขออนุมัติซื้อกระดานไวทบอรด จํานวน 2 รายการ เพื่อนํามาใชในการ

เรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

2,630.00 2,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จํากัด PR2200063040032 10/4/2020 - -

3494 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพสีดํา Laser Toner HP CE285A จํานวน 1 กลอง

 เพื่อใชสําหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารยในคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PR2200063040062 27/4/2020 - -

3495 ขออนุมัติซื้อแสตมปไปรษณียไทย มูลคา 5,000 บาท เพื่อใชในการติด

ซองเอกสารสําหรับใหคณาจารย อาทิ อาจารยพิเศษ อาจารยประจํา 

และอาจารยผูทรงคุณวุฒิ (ผูรับเอกสาร) ใหสงเอกสารกลับคืนมายัง

คณะการจัดการและการทองเที่ยว

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด สาขามหาวิทยาลัย

บูรพา

PR2400063040009 2/4/2020 - -

หนา้ 629



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3496 ขออนุมัติจางทําความสะอาด และดูแลสวนและตนไม พรอมวัสดุและ

อุปกรณ จํานวน 7วัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการ

ทองเที่ยว

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญศรี รอดสําอางค PR2400063040023 7/4/2020 - -

3497 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 12 รายการ (วัสดุและน้ํายาทําความ

สะอาด วัสดุดูแลสวนและตนไม) สําหรับทําความสะอาดภายในอาคาร 

และดูแลสวนและตนไม อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและ

การทองเที่ยว

4,167.08 4,167.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2400063040022 7/4/2020 - -

3498 ขออนุมัติซื้อสิทธิ์การเขาใชงานระบบวารสารออนไลนของระบบ 

ThaiJO2.0 สําหรับ วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ

การจัดการและการทองเที่ยว ระยะเวลา 2ป

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ

PR2400063040024 7/4/2020 - -

3499 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาด-จางเหมาทําความสะอาด และดูแล

สวนและตนไม พรอมวัสดุและอุปกรณ 8 วันเดือน พ.ค.63(วันที่

5,7,12,14,19,21,26,28) แมบาน2คน คนสวน 1คน (3คน xคนละ500

 x8วัน) อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการทองเที่ยว

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญศรี รอดสําอางค PR2400063040044 29/4/2020 - -

3500 ขอซื้อ เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กเล็ก (Digital) ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง

ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส(ประเทศไทย) 

จํากัด

PO2500063040001 1/4/2020 - -

3501 ซื้อวัสดุ อุปกรณ ไฟฟา จํานวน 10 รายการ 9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR2500063030142 1/4/2020 - -

หนา้ 630



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3502 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผากแบบอินฟาเรด จํานวน 1 เครื่อง 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PR2500063030136 1/4/2020 - -

3503 ซื้อหนากากอนามัย 4 ชั้น จํานวน 25 กลอง 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินท PR2500063030148 1/4/2020 - -

3504 ซื้อเครื่องดูดแหง-น้ํา ขนาด 75 ลิตร 9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR2500063030143 1/4/2020 - -

3505 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 3 รายการ 7,170.00 7,170.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง PR2500063030134 1/4/2020 - -

3506 ขอซื้อชุดเครื่องมือสําหรับสองตรวจหลอดลม ตําบลแสนสุข อําเภอ

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด PO2500063040019 2/4/2020 - -

3507 ขอซื้อตะเกียงกาช (Bunson burner) 41,700.00 41,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด PO2500063040004 2/4/2020 - -

3508 ขอซื้อรถเข็นตัดแตงแผลพรอมอุปกรณ ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอรแซล ควอลิตี้ จํากัด PO2500063040010 2/4/2020 - -

หนา้ 631



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3509 ขอซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด PO2500063040009 2/4/2020 - -

3510 ขอซื้อเครื่องดูดจายสารละลายแบบปรับปริมาตร 1.0 - 10 ไมโครลิตร  

(Adjustable Volume Micropipette)

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด PO2500063040027 2/4/2020 - -

3511 ขอซื้อเครื่องดูดจายสารละลายแบบปรับปริมาตร 10 - 100 ไมโครลิตร 

(Adjustable Volume Micropipette)

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด PO2500063040023 2/4/2020 - -

3512 ขอซื้อเครื่องดูดจายสารละลายแบบปรับปริมาตร 2 - 10 ไมโครลิตร 

(Adjustable Volume Micropipette)

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด PO2500063040024 2/4/2020 - -

3513 ขอซื้อเครื่องดูดสารละลายแบบกําหนดปริมาตร 100 ไมโครลิตร (Fixed

 Volume Micropipette)

11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด PO2500063040029 2/4/2020 - -

3514 ขอซื้อเครื่องดูดสารละลายแบบกําหนดปริมาตร 1000 ไมโครลิตร 

(Fixed Volume Micropipette)

11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด PO2500063040021 2/4/2020 - -

3515 ขอซื้อเครื่องดูดสารละลายแบบกําหนดปริมาตร 20 ไมโครลิตร (Fixed 

Volume Micropipette)

11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด PO2500063040025 2/4/2020 - -

3516 ขอซื้อเครื่องดูดสารละลายแบบกําหนดปริมาตร 200 ไมโครลิตร (Fixed

 Volume Micropipette)

47,100.00 47,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด PO2500063040028 2/4/2020 - -

หนา้ 632



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3517 ขอซื้อเครื่องดูดสารละลายแบบกําหนดปริมาตร 50 ไมโครลิตร (Fixed 

Volume Micropipette)

47,100.00 47,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด PO2500063040026 2/4/2020 - -

3518 ขอซื้อเครื่องผสมสารละลาย (Vortex) 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด PO2500063040030 2/4/2020 - -

3519 ขอซื้อเครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง

ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด PO2500063040013 2/4/2020 - -

3520 ขอซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ตําบลแสนสุข 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด PO2500063040031 2/4/2020 - -

3521 ขอซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดใชมือวัด ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง

ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอส.ที. เมดิคอล ซัพพลาย (ไทยแลนด) 

จํากัด

PO2500063040015 2/4/2020 - -

3522 ขอซื้อเครื่องวัดสําหรับหาคา PH 52,400.00 52,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด PO2500063040022 2/4/2020 - -

หนา้ 633



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3523 ขอซื้อเปลตัก ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด PO2500063040017 2/4/2020 - -

3524 ขอซื้อโตะวางเครื่องมือผาตัด ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด

ชลบุรี

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอรแซล ควอลิตี้ จํากัด PO2500063040011 2/4/2020 - -

3525 ชุดอุปกรณสองตรวจหลอดลม ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด

ชลบุรี

22,200.00 22,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด PO2500063040012 2/4/2020 - -

3526 ตูอุปกรณเครื่อขาย ขนาด 42 U ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด PO2500063040016 2/4/2020 - -

3527 เครื่องพนยาเด็ก Portable ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด

ชลบุรี

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร ทริลเลียน จํากัด PO2500063040005 2/4/2020 - -

3528 โตะครอมเตียงอลูมีเนียม (Over Bed) ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร ทริลเลียน จํากัด PO2500063040014 2/4/2020 - -

หนา้ 634



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3529 เครื่องดูดเสมหะชนิดมีแบตเตอรี่ (Suction Portable) ตําบลแสนสุข 

อําเภอเมือง จังหวัดชลุบรี

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร ทริลเลียน จํากัด PO2500063040034 3/4/2020 - -

3530 ขออนุมัติซื้อเครื่องอานสปอรเทส ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

95,230.00 95,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PO2500063040036 7/4/2020 - -

3531 จัดซื้อรถเข็น สําหรับงานวิชาการและงานวิจัย 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด PO2500063040037 7/4/2020 - -

3532 ขอซื้อเครื่องกดนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว 55,600.00 55,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PO2500063040039 8/4/2020 - -

3533 ขอซื้อเครื่องปมน้ํายาเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด PO2500063040038 8/4/2020 - -

3534 ขอซื้อเครื่องผสมเลือด CBC 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด PO2500063040041 8/4/2020 - -

3535 ขอซื้อเครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติพรอมเครื่องวัดความอิ่มตัวของ

ออกซิเจน ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด PO2500063040043 8/4/2020 - -
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3536 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ CF230A จํานวน 6 กลอง 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR2500063040081 8/4/2020 - -

3537 ขอซื้อเครื่องเผาลูปไฟฟา 25,700.00 25,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด PO2500063040040 8/4/2020 - -

3538 ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80 แกรม 500 รีม A3/80 แกรม 30 รีม 57,901.50 57,901.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PO2500063040045 8/4/2020 - -

3539 ซื้อน้ําดื่ม BUH จํานวน 600 แพค 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลายเออร แอนด เซอรวิส 

จํากัด

PO2500063040044 8/4/2020 - -
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3540 ขอซื้อเครื่องวัดความดันแบบแคลื่อนยายได ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง

ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส(ประเทศไทย) 

จํากัด

PO2500063040042 8/4/2020 - -

3541 แผนเคลื่อนตัวคนไข (Pad Slide)ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด PO2500063040047 9/4/2020 - -

3542 ขอซื้อเครื่องตมสารละลายเคมี (Hot plate Stirrers) 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด PO2500063040046 9/4/2020 - -

3543 ขอซื้อ เครื่องดูดเสมหะ (suction) ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร ทริลเลียน จํากัด PO2500063040048 10/4/2020 - -

3544 คาจัดซุมดอกไม ตกแตงเวทีและพระรูป สําหรับโครงการปจจิมนิเทศ

นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุนที่ ๘

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท อรุณเรืองสกุล PR2500063040101 13/4/2020 - -

3545 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR2500063040109 13/4/2020 - -

3546 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ หอง 309 จํานวน 1 เครื่อง 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR2500063040112 13/4/2020 - -

3547 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองประชาสัมพันธ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR2500063040107 13/4/2020 - -

3548 จางถายเอกสารส-ีขาวดํา 19,231.33 19,231.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด PR2500063040103 13/4/2020 - -

3549 จางเปลี่ยนฟลัชวาลว ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 9,660.00 9,660.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน PR2500063040110 13/4/2020 - -
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3550 ซื้อวัสดุ อุปกรณ ไฟฟา จํานวน 9 รายการ 13,270.00 13,270.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR2500063040108 13/4/2020 - -

3551 จัดซื้อครุภัณฑ สําหรับหองพักอาจารยแพทย 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR2500063040105 13/4/2020 - -

3552 เครื่องสํารองไฟขนาด 1 kVA ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 63,800.00 63,800.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง PO2500063040067 16/4/2020 - -

3553 โคมไฟผาตัด ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชบุรี 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด PO2500063040073 17/4/2020 - -

3554 จัดซื้อหุนฝกการใสสายสวนปสสาวะทารก 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัพไรท ซิมมูเลชั่น จํากัด PO2500063040088 21/4/2020 - -

3555 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเครื่องพิมพ 21,820.00      21,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR2600063040005 10/4/2563 - -

3556 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 22,160.00      22,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด PR2600063040007 13/4/2563 - -

3557 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 41,990.00      41,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุค ลิงค จํากัด PR2600063040012 14/4/2563 - -

3558 ขอความเหนชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารหอพัก 83,567.00      83,567.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส ดับบลิว เซอรวิส PR2600063040015 14/4/2563 - -

3559 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 90,120.00      90,120.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR2600063040013 14/4/2563 - -

3560 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเจลลางมือแอลกอฮอล 4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PR2600063040018 15/4/2563 - -
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3561 ขอความเห็นชอบในการจัดจางทําความสะอาดคาจางเพิ่มเติม 24,894.00      24,894.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จ.ีอินเตอร

การด จํากัด

PO2600063040001 17/4/2563 - -

3562 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 99,310.00      99,310.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR2600063040024 23/4/2563 - -

3563 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 2,165.00        2,165.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร PR2600063040025 23/4/2563 - -

3564 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 80,275.00      80,275.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร PR2600063040026 23/4/2563 - -

3565 ขออนุมัติเบิกคาน้ํามันรถรับสงเอกสาร เดือนเมษายน 2563 400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 บาท PR2700063040002 2/4/2020 - -

3566 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเครื่องวัดโคโลนี (Colony counter) ตําบล

วัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 1 เครื่อง

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด PO2800063040003 3/4/2020 - -

3567 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเครื่องปนตกตะกอนขนาดเล็ก 

(Mini-Microcentrifuge) ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแกว 1 เครื่อง

13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด PO2800063040004 3/4/2020 - -

3568 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น (Rectangular 

Scales) ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 1 เครื่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด PO2800063040005 3/4/2020 - -

3569 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเครื่องดูดสูญญากาศ (Vacuum pump) 

ตําบลวัฒนา อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 1 เครื่อง

26,200.00 26,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด PO2800063040001 3/4/2020 - -

3570 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเครื่องบดตัวอยาง (Handle homogenizer)

 ตําบลวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จังหวัดสระแกว 1 เครื่อง

43,900.00 43,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด PO2800063040002 3/4/2020 - -

หนา้ 639



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3571 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเครื่องวัดความเปนกรด-ดางในสารละลาย

แบบตั้งโตะ (Water analysis bench meter-pH meter) จํานวน 2 

เครื่อง

68,500.00 68,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด PO2800063040006 8/4/2020 - -

3572 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 3,155.22 3,155.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR2800063040006 8/4/2020 - -

3573 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 657.47 657.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR3300063040003 8/4/2020 - -

3574 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพเลเชอร Kyocera 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลาบลาเทค จํากัด PR3700063040001 1/4/2020 - -

3575 ขออนุมัติจัดทําตรายาง 5 รายการ (209) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค PR3700063040016 3/4/2020 - -

3576 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณเครื่องแกวสาขาเภสัชเวทและเภสัชเคมี  6 

รายการ (225)

88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด PR3700063040023 8/4/2020 - -

3577 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณเครื่องแกวสาขาเภสัชเวทและเภสัชเคมี  3 

รายการ (225)

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด PR3700063040024 8/4/2020 - -

3578 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณเครื่องแกวสาขาเภสัชเวทและเภสัชเคมี  9 

รายการ (225)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีซี.สถาพร กรุป PR3700063040025 8/4/2020 - -

3579 จางเขาเลมสันกาว จํานวน 6 เลม 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส PR3800063040015 10/4/2563 - -

3580 ซื้อน้ํามันรถจักรยานยนต 80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR3800063040013 10/4/2563 - -

3581 ซื้อแผนเคลือบเอกสาร จํานวน 2 กลอง 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR3800063040014 10/4/2563 - -

3582 จางติดตั้งระบบควบคุมระดับน้ําในบอสํารองน้ําใตอาคาร จํานวน 1 งาน 25,252.00 25,252.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800063040001 16/4/2563 - -

3583 จางซอมทอน้ําประปารั่วใตถนนดานหนาอาคาร จํานวน 1 งาน 4,040.00 4,040.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800063040025 16/4/2563 - -

หนา้ 640



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3584 จางซอมเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต จํานวน 1 เสน 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง อูแกละหาดวอน PR3800063040037 22/4/2563 - -

3585 จางซอมเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 50,825.00 50,825.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800063040002 22/4/2563 - -

3586 ซื้อเบตเตอรี่ จํานวน 16 ลูก พรอมติดตั้งเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชํารุดใน

หองเครื่องลิฟต

41,088.00 41,088.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800063040003 23/4/2563 - -

3587 จางเหมาเดินระบบไฟฟา 19,300.00 19,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต/เสนอราคา 19,300.00

 บาท

PO3900063040001 2/4/2563 - -

3588 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําหนังสือระลักงานปจฉิมนิเทศ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายชญานนท  แมนเผือก/ราคาที่ตกลงจาง 

10,000 บาท

PR4200063040017 24/4/2563 - -

3589 ขออนุมัติชําระคาบริการระบบวารสารออนไลนของระบบ ThaiJO 2.0 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาต/ิราคาที่ตกลงจาง 10,700 บาท

PR4200063040018 28/4/2563 - -

3590 ขออนุมัติจางถายเอกสาร 380.75 380.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR4300063040002 1/4/2020 - -

3591 ขออนุมัติจางถายเอกสาร 80.50 80.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR4300063040004 29/4/2020 - -

3592 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม 4 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม วีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 160.00 PR4500063040001 2/4/2563 - -

3593 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 

14,360.74

PR4500063040006 7/4/2563 - -

หนา้ 641



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3594 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 4 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม วีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 160.00 PR4500063040011 23/4/2563 - -

3595 ขออนุมัติเสนอจางพิมพสติ๊กเกอร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รับทําปาย/ราคาที่ตกลงจาง 800.00 PR4500063040014 27/4/2563 - -

3596 จางซอมแซมเคาเตอรหองครัว โดยกอปูนและปูกระเบื้องดานบน พรอม

ซอมฝา 1 แผน จํานวน 1 งาน

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท / ราคาที่

เสนอ 17,410.81 บาท

PR7000063030075 1/4/2020 - -

3597 ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ และวัสดุไฟฟา จํานวน 3 รายการ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 3,250.00 

บาท

PR7000063040001 2/4/2020 - -

3598 อารทีเมีย จํานวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน บรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 1,080.00  บาท PR7000063040002 2/4/2020 - -

3599 คาจางซอมเครื่องปมอากาศEBARA(รุน 65 ERBE) จํานวน 1 เครื่อง 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อควา คอนโทรล ซิสเต็ม จํากัด / ราคาที่

เสนอ 37,450.00 บาท

PR7000063040011 3/4/2020 - -

3600 สเปรยฉีดปองกันและกําจัด ปลวก จํานวน 1 รายการ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่

เสนอ 690.00 บาท

PR7000063040010 3/4/2020 - -

3601 ผลิตภัณฑทําความสะอาด และฆาเชื้อ จํานวน 1 รายการ(เจล

แอลกอฮอล)

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นางทัศนี  อนันต / ราคาที่เสนอ 3,240.00 บาท PR7000063040003 3/4/2020 - -

หนา้ 642



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3602 งานซอมแซมและบํารุงรักษา (ปูกระเบื้อง หองปฏิบัติการเครื่องมือวิจัย 

1 (L106)

41,376.37 41,376.37 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท / ราคาที่

เสนอ 41,376.37 บาท

PR7000063040004 3/4/2020 - -

3603 จางซอมแซมโครงหลังคาโรงปฏิบัติงานชางศิลป จํานวน 1 งาน (เสริม

โครงเหล็กหลังคา,รื้อและมุงหลังคาใหม)

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท / ราคาที่

เสนอ  25,846.92 บาท

PR7000063040014 7/4/2020 - -

3604 จางซอมแซมเคาเตอรหองจัดแสดงแมงกะพรุน จํานวน 1 งาน เปลี่ยน

ไมดานบนเคาเตอร

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท / ราคาที่

เสนอ  34,534.36 บาท

PR7000063040015 7/4/2020 - -

หนา้ 643



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3605 คาจางเหมาทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใตทะเล 

บางแสน งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ 2563 (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.

โลกใตทะเล)

14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอรเทค 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 14,160.00 บาท

PO7000063040002 10/4/2020 - -

3606 น้ําเค็มชองแสมสาร (พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว 17/63 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000063040019 10/4/2020 - -

3607 คาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจําศูนยเรียนรูโลกใต

ทะเล งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ 2563 (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลก

ใตทะเล)

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 34,200.00 บาท

PO7000063040003 10/4/2020 - -

หนา้ 644



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3608 วัสดุซอมบํารุง (ระเบียงเหล็กรอบโถง) จํานวน 6 รายการ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) / 

ราคาที่เสนอ 4,888.00  บาท

PR7000063040025 10/4/2020 - -

3609 วัสดุงานชาง (ทําเกาอี้นั่ง) จํานวน 6 รายการ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) / 

ราคาที่เสนอ 1,954.00  บาท

PR7000063040024 10/4/2020 - -

3610 วัสดุคอมพิวเตอร(อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย) จํานวน 1 

รายการ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

500.00 บาท

PR7000063040017 10/4/2020 - -

3611 วัสดุคอมพิวเตอร (หมึกเครื่องพิมพ HP Color Laserjet Pro 200 

M251 nw) จํานวน 4 รายการ

12,950.00 12,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

12,950.00 บาท

PR7000063040018 10/4/2020 - -

หนา้ 645



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3612 วัสดุงานชาง (ทําเกาอี้นั่ง) จํานวน 9 รายการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) , หาง

หุนสวนจํากัด ไทพิพัฒนคาวัสดุภัณฑ ,  หาง

หุนสวนจํากัด ชลบุรีเอกชัย , รานไพรเวชคาวัสดุ  /

 ราคาที่เสนอ 6,468.60  บาท

PR7000063040035 13/4/2020 - -

3613 คาจางซอมเครื่องปรับอากาศ-ยี่หอ เทรน(ขนาด 36,000BTU.)  สวทล.

 4120-001-0026/43  จํานวน 1 เครื่อง

14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน รุงแอร / ราคาที่เสนอ 14,800.00 บาท PR7000063040037 13/4/2020 - -

หนา้ 646



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3614 คาจางซอมเครื่องปรับอากาศ (ยี่หอ High Energy Efficienc) ขนาด 

13,000 BTU.   ''สวทล.5201014011180''  4120-001-0040/48 

จํานวน 1 เครื่อง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 2,100.00  บาท PR7000063040036 13/4/2020 - -

3615 วัสดุซอมบํารุง (ระเบียงเหล็กรอบโถง) จํานวน 7 รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เฮงยงไถ ,  บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 

(มหาชน) , บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขา

ชลบุร)ี/ ราคาที่เสนอ  4,746.00 บาท

PR7000063040038 14/4/2020 - -

หนา้ 647



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3616 วัสดุการเกษตร(แอสตาแซนทินสังเคราะห) จํานวน 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวตา จํากัด / ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท PR7000063040058 21/4/2020 - -

3617 วัสดุซอมบํารุง (ระเบียงเหล็กรอบโถง และระเบียงทางเดินขึ้นชั้น2) 

จํานวน 6 รายการ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวช คาวัสดุ ,รานเอส. เค. ฮารดแวร/ 

ราคาที่เสนอ  3,233.00 บาท

PR7000063040060 22/4/2020 - -

3618 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ  960.00 บาท PR7000063040070 30/4/2020 - -

3619 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 3 รายการ 29,744.40 29,744.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063030544 1/4/2563 - -

3620 ซอมรถทะเบียน  นค 6733             5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท PR8000063040028 1/4/2563 - -

3621 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063040023 1/4/2563 - -

หนา้ 648



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3622 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย 

ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร PO8000063040001 1/4/2563 - -

3623 คาบริการตรวจวิเคราะหความผิดปกติขณะนอนหลับ Sleep Test แบบ

 PSG ประจําเดือนเมษายน 2563

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด PO8000063040002 1/4/2563 - -

3624 จางซอมรถทะเบียน กฉ 6483 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท PR8000063040033 1/4/2563 - -

3625 ซื้อชุดปฏิบัติงานทางการแพทย 21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล จํากัด PR8000063040032 1/4/2563 - -

3626 ซื้อผาฝายฟอกเขียว 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง PR8000063040029 1/4/2563 - -

3627 ซื้อยา Benzbromarone tab (Benarone) 100 mg จํานวน 20 กลอง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด PR8000063040024 1/4/2563 - -

3628 ซื้อยา Calcium carbonate 1500 mg tab (Caltab 1500) จํานวน 

200 กลอง

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด PR8000063040010 1/4/2563 - -

3629 ซื้อยา Cholestyramine 4 gm (Resincolestiramina) จํานวน 20 

กลอง

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040026 1/4/2563 - -

หนา้ 649



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3630 ซื้อยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess 10) จํานวน 5 กลอง 89,933.50 89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040009 1/4/2563 - -

3631 ซื้อยา Donepezil 23 mg tab (Aricept 23) จํานวน 30 กลอง 78,677.10 78,677.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040012 1/4/2563 - -

3632 ซื้อยา Fluti P137+Azelastine 50 nas spray 120d (Dymista) 

จํานวน 50 ขวด

31,083.50 31,083.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040017 1/4/2563 - -

3633 ซื้อยา Fusidic acid/Hdcs cream 5 gm (Fucidin H) จํานวน 60 

หลอด , Fusidic acid 250 mg tab (Fucidin) จํานวน 6 กลอง

12,647.40 12,647.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040015 1/4/2563 - -

หนา้ 650



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3634 ซื้อยา Gliclazide MR 60 mg tab (Diamicron MR) จํานวน 200 

กลอง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040019 1/4/2563 - -

3635 ซื้อยา Insulin GENSULIN30/70 pen 3 ml (RI30u/NPH70/ml) 

จํานวน 250 กลอง

97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063040014 1/4/2563 - -

3636 ซื้อยา Insulin NPH pen 100 u/ml 3 ml (Gensulin-N) จํานวน 200

 กลอง

78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063040013 1/4/2563 - -

3637 ซื้อยา Phenobarbitone 200 mg/1 ml inj (บจ4) (Fenobarb) 

จํานวน 3 กลอง , Clindamycin 300 mg cap (Clinda GPO) จํานวน

 100 กลอง

29,300.00 29,300.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม PR8000063040020 1/4/2563 - -

3638 ซื้อยา Ticagrelor 90 mg tab (Brilinta) จํานวน 20 กลอง 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040025 1/4/2563 - -

3639 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1 รายการ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063040030 1/4/2563 - -

หนา้ 651



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3640 ซื้อออกซิเจนชนิดทอ 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด PR8000063040027 1/4/2563 - -

3641 ซอมปมน้ํา 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอ็ม เทรดดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง PR8000063040031 1/4/2563 - -

3642 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,970.00 10,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR8000063040021 1/4/2563 - -

3643 ซื้อเวชภัณฑยา จํานวน 1 รายการ 149,800.00 149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PO8000063040005 2/4/2563 - -

3644 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 74,911.00 74,911.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040036 2/4/2563 - -

หนา้ 652



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3645 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จํากัด PR8000063040052 3/4/2563 - -

3646 คาซอมแซมและบํารุงรักษาของชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรยทรวงอก

เปนภาพดิจิตอล  จํานวน 1 งาน

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จํากัด PO8000063040006 3/4/2563 - -

3647 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 3,600.03 3,600.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอรปอรเรชั่น จํากัด PR8000063040059 3/4/2563 - -

3648 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063040048 3/4/2563 - -

3649 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 14,840.00 14,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด PR8000063040062 3/4/2563 - -

หนา้ 653



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3650 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 15,791.06 15,791.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040051 3/4/2563 - -

3651 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด PR8000063040049 3/4/2563 - -

3652 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด PR8000063040053 3/4/2563 - -

3653 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040050 3/4/2563 - -

3654 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040044 3/4/2563 - -

หนา้ 654



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3655 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR8000063040054 3/4/2563 - -

3656 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040061 3/4/2563 - -

3657 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040047 3/4/2563 - -

3658 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040046 3/4/2563 - -

หนา้ 655



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3659 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสท อาย เซอรจิคัล จํากัด PR8000063040057 3/4/2563 - -

3660 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จํากัด PR8000063040045 3/4/2563 - -

3661 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอรปอรเรชั่น จํากัด PR8000063040060 3/4/2563 - -

3662 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทาง การแพทย จํานวน 2 รายการ 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063040079 7/4/2563 - -

3663 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PR8000063040072 7/4/2563 - -

3664 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด PR8000063040069 7/4/2563 - -

หนา้ 656



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3665 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063040074 7/4/2563 - -

3666 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด PR8000063040066 7/4/2563 - -

3667 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 24,950.00 24,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด PR8000063040067 7/4/2563 - -

3668 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 26,889.10 26,889.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040073 7/4/2563 - -

3669 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด PR8000063040064 7/4/2563 - -

3670 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 20,880.00 20,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด PR8000063040065 7/4/2563 - -

หนา้ 657



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3671 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด PR8000063040096 8/4/2563 - -

3672 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 79,000.00 79,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PR8000063040098 8/4/2563 - -

3673 ซอมรถยนต 2 คัน 12,350.00 12,350.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท PR8000063040100 8/4/2563 - -

3674 ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผากแบบอินฟาเรด จํานวน 2 

เครื่อง

7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PR8000063040091 8/4/2563 - -

3675 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยรายการ N 95 PARTICULATE 

RESPORATOR 20 EA/BX จํานวน 20 กลอง

8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040099 8/4/2563 - -

3676 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพย 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063040101 9/4/2563 - -

หนา้ 658



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3677 ซื้อกระดาษถายเอกสาร 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR8000063040110 9/4/2563 - -

3678 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 70,200.00 70,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR8000063040111 9/4/2563 - -

3679 ซื้อยา Furosemide 40 mg tab (Furide) จํานวน 50 ขวด 7,008.50 7,008.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด PR8000063040107 9/4/2563 - -

3680 ซื้อยา Gaviscon liq 150 ml จํานวน 700 ขวด 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040104 9/4/2563 - -

3681 ซื้อยา Cc Diane21 (EE35+Cyproterone2) (Preme) จํานวน 72 แผง 6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด PR8000063040105 9/4/2563 - -

หนา้ 659



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3682 ซื้อยา Insulin Aspart 100u/ml 3 ml (NovoRapid PF) จํานวน 100

 กลอง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063040112 10/4/2563 - -

3683 ขอจัดซื้อจัดจางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาล 28,902.50 28,902.50 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR8000063040127 13/4/2563 - -

3684 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 3 รายการ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิกา จํากัด PR8000063040123 13/4/2563 - -

3685 ซื้อยา Doxazosin 4 mg (CARDOXA) จํานวน 500 กลอง 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด PR8000063030500 13/4/2563 - -

3686 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัช อิน เทค จํากัด PR8000063040159 14/4/2563 - -

3687 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040147 14/4/2563 - -

หนา้ 660



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3688 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063040144 14/4/2563 - -

3689 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040146 14/4/2563 - -

3690 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จํากัด PR8000063040145 14/4/2563 - -

3691 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 34,507.50 34,507.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040151 14/4/2563 - -

3692 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 36,600.00 36,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063040141 14/4/2563 - -

หนา้ 661



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3693 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 46,545.00 46,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040148 14/4/2563 - -

3694 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 60,500.00 60,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063040142 14/4/2563 - -

3695 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 75,700.00 75,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000063040143 14/4/2563 - -

3696 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063040140 14/4/2563 - -

3697 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนเมษายน 2563 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารไอเอ แลบบอราทอรี่ จํากัด PO8000063040009 14/4/2563 - -

3698 ซื้อน้ํายากัดสนิม 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด PR8000063040134 14/4/2563 - -

หนา้ 662



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3699 ซื้อยา Alteplase (rt-PA) 50 mg (Actilyse) จํานวน 4 vial 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063040139 14/4/2563 - -

3700 ซื้อยา CarboxyMethylCellulose NA 0.5% tube (Solufresh) 

จํานวน 100 กลอง

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด PR8000063040128 14/4/2563 - -

3701 ซื้อยา Desflurane 240 mL (Suprane) จํานวน 15 ขวด 83,861.25 83,861.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063040129 14/4/2563 - -

3702 ซื้อยา Saw palmetto 160+Sting nettle 120 mg cap 

(Prostagutt) จํานวน 90 กลอง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063040137 14/4/2563 - -

3703 ซื้อยา Trospium Chloride 30 mg Tab (Spasmex-30) จํานวน 60 

กลอง

21,672.00 21,672.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040132 14/4/2563 - -

3704 ซื้อยา Ytp Plai Oil Cream (Plaivana) จํานวน 1500 หลอด 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด PR8000063040135 14/4/2563 - -

หนา้ 663



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3705 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) PR8000063040161 14/4/2563 - -

3706 ขออนุมัติซื้อปายไวนิล จํานวน 8 รายการ 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR8000063040194 15/4/2563 - -

3707 ซื้อถังน้ําโพรีไฟเบอร ขนาด 2,000 ลิตร พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ถัง 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ปนปน PO8000063040011 15/4/2563 - -

3708 ซื้อน้ํายาซักผา 5 รายการ 44,191.00 44,191.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเนี่ยนเคมีคอล  จํากัด PR8000063040175 15/4/2563 - -

3709 ซื้อผงซักผาดวยเครื่อง น้ํายาปรับผานุม 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR8000063040172 15/4/2563 - -

3710 ซื้อสเปรยทําความสะอาดคอยลแอร จํานวน 36 กระปอง 14,637.60 14,637.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด) จํากัด PR8000063040203 15/4/2563 - -
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3711 ซื้อเอ็นไซมยอยสลายไขมันกําจัดกลิ่นในเสนทอ Grease Buster จํานวน

 4 กลอง

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด) จํากัด PR8000063040204 15/4/2563 - -

3712 ซื้อสติ๊กเกอร 1 รายการ 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภาสิน PR8000063040169 15/4/2563 - -

3713 ซื้อยา Berodual NB Fort (Ipr0.5+Fen1.25) (Inhalex) จํานวน 250

 กลอง

36,112.50 36,112.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063040221 17/4/2563 - -

3714 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO8000063040020 20/4/2563 - -

3715 ซื้อเวชภัณฑยา จํานวน 1 รายการ 67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063040279 21/4/2563 - -

3716 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด PR8000063040283 22/4/2563 - -
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3717 จางเปลี่ยนแผงวงจรเครื่องวัดความดันตา จํานวน 1 เครื่อง 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดีอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PO8000063040023 22/4/2563 - -

3718 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,280.00 10,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาสเซน เบอรนสไตน จํากัด PR8000063040281 22/4/2563 - -

3719 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 7,140.00 7,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040298 23/4/2563 - -

3720 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด PO8000063040024 24/4/2563 - -

3721 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด PO8000063040025 24/4/2563 - -

หนา้ 666



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3722 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 8,950.00 8,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063040297 23/4/2563 - -

3723 คาจางตรวจรังสีวิทยา ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จํากัด PO8000063040028 27/4/2563 - -

3724 คาจางตรวจรังสีวิทยา ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จํากัด PO8000063040029 27/4/2563 - -

3725 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 31,351.00 31,351.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เอ็กเซล จํากัด PR8000063030002 27/4/2563 - -

3726 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย 

ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร PO8000063040030 27/4/2563 - -

3727 จางซอมรถทะเบียน ขษ 9681 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท PR8000063040327 27/4/2563 - -
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3728 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารไอเอ แลบบอราทอรี่ จํากัด PO8000063040033 28/4/2563 - -

3729 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 9,758.40 9,758.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063040374 28/4/2563 - -

3730 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) PR8000063040366 28/4/2563 - -

3731 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063040377 28/4/2563 - -

3732 จัดจางคาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PO8000063040037 28/4/2563 - -

3733 ซื้ออุปกรณสองสวางแบบสวมศีรษะ (Head Lamp) จํานวน 1 อัน 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิงซีล จํากัด PO8000063040041 29/4/2563 - -
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3734 ซื้อยา drOXYzine 10 mg tab (Hydroxyzine-FC) จํานวน 50 กลอง ,

 Tramadol 50 mg cap (Tramadol) จํานวน 500 กลอง , 

Prednisolone 5 mg tab (Predsomed) จํานวน 50 กลอง

42,104.50 42,104.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด PR8000063030246 12/3/2563 - -

3735 ซื้อหนากากอนามัย 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030241 12/3/2563 - -

3736 ซื้อยา Nortriptyline 25 mg tab (ORTRIP 25) จํานวน 5 กลอง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด PR8000063030245 12/3/2563 - -

3737 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด PR8000063030253 13/3/2563 - -

3738 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 30,923.00 30,923.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030281 13/3/2563 - -

3739 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 77,810.40 77,810.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030254 13/3/2563 - -

3740 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 14,252.40 14,252.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063030282 13/3/2563 - -

3741 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030261 13/3/2563 - -

3742 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030258 13/3/2563 - -

3743 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด PR8000063030256 13/3/2563 - -

3744 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 25,359.00 25,359.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030257 13/3/2563 - -

3745 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-ไอคอน จํากัด PR8000063030259 13/3/2563 - -

3746 ซื้อยา ENOXaparin 6000 iu/0.6 ml (Clexane) จํานวน 200 กลอง 96,728.00 96,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030269 13/3/2563 - -
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3747 ซื้อยา Fexofenadine 60 mg (Fenafex) จํานวน 400 กลอง 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด PR8000063030272 13/3/2563 - -

3748 ซื้อยา Fluconazole 200 mg (Flucozole) จํานวน 30 กลอง 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063030271 13/3/2563 - -

3749 ซื้อยา Potassium Cl 500 mg (6.6mEq) tab (Enpott) จํานวน 60 

ขวด

26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063030278 13/3/2563 - -

3750 ซื้อยา Water for injection 100 ml จํานวน 1000 ขวด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด PR8000063030273 13/3/2563 - -

3751 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 20,800.00 20,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR8000063030280 13/3/2563 - -

3752 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด PR8000063030285 13/3/2563 - -

3753 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 26,379.00 26,379.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส(ประเทศไทย) 

จํากัด

PR8000063030287 16/3/2563 - -

3754 ซื้อ Mask Disposible หูเกี่ยว 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030288 16/3/2563 - -

3755 เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอลฟ 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงตั้งจิตต PR8000063030292 16/3/2563 - -

3756 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030293 17/3/2563 - -

3757 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3 รายการ 32,592.20 32,592.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR8000063030295 17/3/2563 - -

3758 ขอเบิกจายคาชดเชยการตรวจ TSH จํานวน 27 ราย 3,375.00 3,375.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย PR8000063030299 17/3/2563 - -

หนา้ 670



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3759 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 30,174.00 30,174.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030294 17/3/2563 - -

3760 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง 11,070.00 11,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด PR8000063030306 18/3/2563 - -

3761 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอรเชียล ซายส จํากัด PR8000063030334 19/3/2563 - -

3762 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030335 19/3/2563 - -

3763 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030308 19/3/2563 - -

3764 คาบริการตรวจวิเคราะหความผิดปกติขณะนอนหลับ Sleep Test 

ประจําเดือนมีนาคม 2563

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด PO8000063030026 19/3/2563 - -

3765 ซื้อ AV Set online BVM for 5008 จํานวน 360 เสน 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063030349 19/3/2563 - -

3766 ซื้อ Bibag 900 g. For 5008 จํานวน 360 ถุง 41,400.00 41,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063030345 19/3/2563 - -

หนา้ 671



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3767 ซื้อ Citrosteril 5L. จํานวน 60 แกลลอน 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063030347 19/3/2563 - -

3768 ซื้อDiasafe plus filter จํานวน 22 ชิ้น 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063030348 19/3/2563 - -

3769 ซื้อชุดชวยหายใจชนิดมือบีบ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอิรธ ไลน จํากัด PR8000063030211 19/3/2563 - -

3770 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030336 19/3/2563 - -

3771 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด PR8000063030353 20/3/2563 - -

หนา้ 672



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3772 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030355 20/3/2563 - -

3773 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด PR8000063030350 20/3/2563 - -

3774 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063030354 20/3/2563 - -

3775 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 37,300.00 37,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063030352 20/3/2563 - -

3776 ซื้อ 11 FR x 15 CM (6'') Side By Side IJ DBL Temporary Set 

จํานวน 35 Set

98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด PR8000063030357 20/3/2563 - -

3777 ซื้อ 15.5 FR x 28 CM (11'') Titan HD Catheter Set จํานวน 10 Set 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด PR8000063030356 20/3/2563 - -

3778 ขอซื้อวัสดุวิยาศาสตรทางการแพทย 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง PR8000063030351 20/3/2563 - -

หนา้ 673



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3779 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063030423 24/3/2563 - -

3780 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 7,650.00 7,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063030425 24/3/2563 - -

3781 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000063030427 24/3/2563 - -

3782 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 77,375.00 77,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030426 24/3/2563 - -

3783 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 88,228.00 88,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030421 24/3/2563 - -

หนา้ 674



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3784 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000063030428 24/3/2563 - -

3785 ซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 1 20,200.00 20,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR8000063030430 24/3/2563 - -

3786 ซื้อหนากากอนามัย 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030404 24/3/2563 - -

3787 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000063030463 25/3/2563 - -

3788 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 54,400.00 54,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด PR8000063030468 25/3/2563 - -

3789 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063030486 25/3/2563 - -

หนา้ 675



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3790 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000063030485 25/3/2563 - -

3791 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอรเมดิเทค จํากัด PR8000063030462 25/3/2563 - -

3792 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030482 25/3/2563 - -

3793 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030481 25/3/2563 - -

3794 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030476 25/3/2563 - -

หนา้ 676



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3795 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ บอดี้ บาลานซ เมดดิเทค จํากัด PR8000063030480 25/3/2563 - -

3796 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิปเมนท (ประเทศ

ไทย) จํากัด

PR8000063030478 25/3/2563 - -

3797 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000063030470 25/3/2563 - -

3798 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด PR8000063030475 25/3/2563 - -

3799 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 37,525.00 37,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด PR8000063030474 25/3/2563 - -

3800 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด PR8000063030477 25/3/2563 - -

3801 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด PR8000063030464 25/3/2563 - -

3802 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนเมษายน 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด PO8000063030046 27/3/2563 - -

3803 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนเมษายน 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด PO8000063030047 27/3/2563 - -

3804 ซื้อ Mask Disposible - หูเกี่ยว 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063030519 27/3/2563 - -

3805 คาบริการทางทันตกรรม (งานฟนปลอม) ประจําเดือนเมษายน 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด PO8000063030049 30/3/2563 - -
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3806 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยรายการ Walker จํานวน 24 ตัว 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง PR8000063030545 30/3/2563 - -

3807 คาจางตรวจรังสีวิทยา ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จํากัด PO8000063030051 30/3/2563 - -

3808 คาจางตรวจรังสีวิทยา ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จํากัด PO8000063030050 30/3/2563 - -

3809 ขออนุมัติคาถายเอกสารประจําเดือนเมษายน 2563 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000063040008 1/4/2020 - -

3810 ขออนุมัติจางเหมาลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จํานวน 82 ชุด 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000063040013 2/4/2020 - -

3811 ขออนุมัติคาถายเอกสารและเขาเลม 1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง ราน สดใสกอบป PR9000063040047 8/4/2020 - -

3812 ขออนุมัติคาวัสดุกอสราง 9 รายการ 3,470.00 3,470.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR9000063040050 13/4/2020 - -

3813 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอลล จํานวน 36 ขวด 10,015.20 10,015.20 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมนึกเภสัช PR9000063040049 13/4/2020 - -

3814 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ 14,620.00 14,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000063040051 13/4/2020 - -

หนา้ 678



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3815 ขออนุมัติจัดซื้อเอ็นตัดหญา 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง รานฮอชุนหลีแมชชีนเนอรี่ PR9000063040109 27/4/2020 - -

3816 ขออนุมัติคาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR9000063040108 27/4/2020 - -

3817 คาถายเอกสาร เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000063040010 1/4/2020 - -

3818 ขออนุมัติจางซอมแอรรถตูพรอมเช็คระบบ จํานวน 9 รายการ 25,050.00 25,050.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร PR9000063040020 3/4/2020 - -

3819 ขออนุมัติจัดทําตรายางหมึกในตัว 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนกราฟฟค PR9000063040043 9/4/2020 - -

3820 ขออนุมัติจางเปลี่ยนอะไหลเครื่องปรับอากาศหองศิลปะ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง รานบูรพาแอร แอนด เซอรวิส PR9000063040044 10/4/2020 - -

3821 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมปมน้ํา จํานวน 7 รายการ 1,701.30 1,701.30 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชีนเนอรี่ PR9000063040045 10/4/2020 - -

3822 ขออนุมัติจางเปลี่ยนถังสํารองน้ําอาคารที่พักบุคลากร 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR9000063040069 16/4/2020 - -
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3823 ขออนุมัติคาเอกสาร โครงการ อบรมสัมนา เรื่อง ''การพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอน โดยไมโครซอฟตทีม''

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา PR9000063040099 23/4/2020 - -

3824 ขออนุมัติคาเอกสาร โครงการ อบรมสัมนา เรื่อง ''การพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอน โดยโปรแกรมกูเกิลคลาสรูม''

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา PR9000063040098 23/4/2020 - -

3825 ขออนุมัติจัดทําสติกเกอรตรามหาวิทยาลัยบูรพา ขนาด 3*3 ซม. 

จํานวน 2,500 ดวง

1,600.00        1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR0206063050002 1/5/2020 - -

3826 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวัสดุสํานักงานและถายเอกสาร จํานวน 2 งาน 

(ปก เทป ราง ลูกกุญแจและถายเอกสาร)

1,073.00        1,073.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด/ประโยชนการไฟฟา/

กุญแจทอง/ลูกน้ําเซอรวิส

PR0206063050053 12/5/2020 - -

3827 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP LaserJet CF283A สีดํา 1 กลอง 2,540.00        2,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063050068 15/5/2020 - -

3828 ขออนุมัติจัดซื้อฝาครอบชุดไสกรองคารบอน 1 ตัว 400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรรินทิพย  ชุณหชวาลวงษ PR0206063050113 19/5/2020 - -

3829 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง

34,000.00      34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063050131 20/5/2020 - -

3830 ขออนุมัติจัดจางซอมรถจักรยานยนต ชบ.288 จํานวน 1 คัน 150.00           150.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน PR0206063050181 29/5/2020 - -

3831 ขออนุมัติจัดจาง ตรวจเช็คลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หอพัก

กองกิจการนิสิต 1 และ 2

18,832.00      18,832.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206063050183 29/5/2020 - -
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3832 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 42 รายการ 14,830.03 14,830.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0206063050018 7/5/2020 - -

3833 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ จํานวน 4 รายการ 62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063050090 18/5/2020 - -

3834 ขอความเห็นชอบเสนอจางเขาเลมเอกสาร 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง พรอมพรรณ เซอรวิส PR0206063050064 13/5/2020 - -

3835 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงิน 42,000.00      42,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR0206063040134 1/5/2020 - -

3836 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมทอน้ําทิ้ง 5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย หมื่นหาวงค PR0206063040133 1/5/2020 - -

3837 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงิน 945.88 945.88 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063050056 12/5/2020 - -

3838 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุเพื่อใชในการประชุมทางไกล 3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063040136 1/5/2020 - -

3839 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาจัดทําวีดีโอเผยแพรและสาธิตขั้นตอน

ฝกซอม

30,000.00      30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขญานนท  แมนเผือก PR0206063050017 7/5/2020 - -

3840 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 1,800.00        1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0206063050033 8/5/2020 - -

3841 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อแบตเตอรี่ 6,500.00        6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063050032 8/5/2020 - -
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3842 ขอความเห็นชอบเสนอจางขนยายเอกสาร 3,150.00        3,150.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐชัย  บัวคํา PR0206063050030 8/5/2020 - -

3843 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องพิมพดีดไฟฟา 1,600.00        1,600.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด ที ออฟฟศ ซัพพลาย PR0206063050065 14/5/2020 - -

3844 ขอความเห็นชอบเสนอจัดจางซอมเครื่องพิมพ 4,900.00        4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063050114 19/5/2020 - -

3845 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องพิมพ 1,200.00        1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063050158 26/5/2020 - -

3846 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมไดรสตารท จํานวน 1 ลูก 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063050012 6/5/2020 - -

3847 ขออนุมัติเบิกเงินคาแบตเตอรรี่ ขนาด 80 แอมป จํานวน 2 ลูก 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนภสินธุ ขันทองดี PR0206063050013 6/5/2020 - -

3848 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถจักรยานยนต ทะเบียน 1 กร 1479 

ชลบุรี และ กร 1480 ชลบุรี

3,168.02 3,168.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต จํากัด PR0206063050014 6/5/2020 - -

3849 ออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนแบตเตอรรี่ จํานวน 4 ลูก 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนภสินธุ ขันทองดี PR0206063050015 6/5/2020 - -

3850 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถกระเชาไฟฟา 33,919.00 33,919.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063050052 10/5/2020 - -

3851 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตูชางไม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนภสินธุ ขันทองดี PR0206063050121 19/5/2020 - -

3852 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ งานสาธารณปโภคและซอมบํารุง 1,770.85 1,770.85 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063050126 20/5/2020 - -

3853 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุจํานวน 6 รายการ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063050128 20/5/2020 - -

3854 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายไวนิล ขนาด 1.5x0.75 เมตร จํานวน 10 ปาย 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR0206063050125 20/5/2020 - -

3855 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ สําหรับซอมกลองใสเสาธง และฐานโตะหมูบูชา 1,679.90 1,679.90 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063050150 23/5/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

3856 จัดซื้อสายสัญญาณ HDMI และตัวแปลงสัญญาณ HDMI สําหรับใชงาน

ในหองประชุม S604 , S605 , S606 อาคาร 100 ปฯ

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ปลาบูทอง ไทยโปร PR0208063050006 5/5/2563 - -

3857 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการซอมแซมหอพักนิสิต 2 และ 3 จํานวน 11 

รายการ

30,140.00 30,140.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ PR0208063050015 7/5/2563 - -

3858 จางเหมาเปลี่ยนชองลมหองน้ําและชองชารปหนาตางหองพักของ

หอพักนิสิต 3

27,400.00 27,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ PR0208063050013 7/5/2563 - -

3859 จางซอมแซมและเปลี่ยนหนาโตะโฟเมการ จํานวน 11 ตัว 7,950.00 7,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญภัณฑเฟอรนิเจอร PR0208063050017 7/5/2563 - -

3860 จางสําเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 14,150 แผน 4,952.50 4,952.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0208063050018 8/5/2563 - -

3861 จัดซื้อ SSD 250GB SATA3 จํานวน 2 รายการ สําหรับใชกับเครื่อง

คอมพิวเตอร งานกิจการนิสิต

2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส PR0208063050024 18/5/2563 - -

3862 จัดซื้อคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต พรอมอุปกรณเสริม จํานวน 1 ชุด 27,368.00 27,368.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส PR0208063050037 27/5/2563 - -

3863 ขอนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานภาคสนาม-ว.119 (คากุญแจเลื่อน/

บานพับ)

535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกภิณตา อลูมิเนียม จํากัด PR0209063050005 1/5/2020 - -

3864 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบริการซักผางานภาคสนาม 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริลักษณ ศราวุธ PR0209063050006 1/5/2020 - -

3865 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ หองยุวถาวร ชั้น 3

15,664.80 15,664.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรัพยทรายทอง 2016 PR0209063050007 7/5/2020 - -

3866 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษา 

เครื่องปรับอากาศหองการเงิน หองวิชาการ หอง Lab 1 ,Lat 2 อาคาร

เทียนทอง และหองพักอาจารย ชั้น 4 อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปภัมถ

17,751.30 17,751.30 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรัพยทรายทอง 2016 PR0209063050008 7/5/2020 - -
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
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มหาวิทยาลัยบูรพา

3867 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานเทศบาลตําบลวัฒนานคร PR0209063050011 15/5/2020 - -

3868 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสํานักงาน/วัสดุงานภาคสนาม 885.00 885.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร และรานบ.ีพี.เพื่อนนักเรียน PR0209063050012 21/5/2020 - -

3869 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ําดื่มถัง 112.00 112.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธิ์ศรี PR0209063050014 25/5/2020 - -

3870 จางซอมแซมชุดเครื่องเสียงระบบเสียงตามสาย หอพักเทา-ทอง 3 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0218063050011 13/5/2563 - -

3871 จางซอมแซมปมเพิ่มแรงดันน้ํา พรอมอุปกรณ หอพักเทา-ทอง 4 34,882.00 34,882.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0218063050009 13/5/2563 - -

3872 ซื้อกระดาษถายเอกสาร 70 แกรม A4 11,636.25 11,636.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR0218063050008 13/5/2563 - -

3873 ซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชอง แบบ ที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0218063050019 26/5/2563 - -

3874 จางเหมาติดตั้งเดินสายสัญญาณอินเตอรเน็ตสํานักงานหอพักนิสิต 

พรอมอุปกรณ

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0218063050018 26/5/2563 - -

3875 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมติเบิกเงินคาวัสดุ 2,550.00 2509.15 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063050005 1/5/2020 - -

3876 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 3,500.00 3500 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR0206063040168 1/5/2020 - -

3877 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (คลอรีน) 41,150.00 41150 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ จํากัด PR0206063050007 5/5/2020 - -

3878 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปมน้ํา 3,900.00 3900 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206063050008 5/5/2020 - -
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3879 ขออนุมัติจางติดตั้งเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 พรอมอุปกรณ จํานวน

 1 งาน

15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063050004 1/5/2020 - -

3880 ขออนุมัติจางทําเอกสารรายงานฉบับสมบูรณโครงการนํารองภายใตการ

ดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562

4,540.00 4,540.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR0206063050006 1/5/2020 - -

3881 ขออนุมัติจางปรับปรุงหองมาตรฐานการวิจัย 86,600.00 86,600.00 เฉพาะเจาะจง โหนง เจริญกอสราง PR0206063050190 29/5/2020 - -

3882 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อชนิดเจลของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด       ราคาซื้อ 36,000

 บาท

PO0300063050001 7/5/2563 - -

3883 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 2 เครื่อง 53,799.99 53,799.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)ราคาซื้อ 

53,799.99 บาท

PO0300063050002 12/5/2563 - -

3884 ขออนุมัติจางซอมแซมไฟฟาหอพระประจําคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 9,280.00 9,280.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค        ราคาจาง 9,280

 บาท

PR0300063050031 13/5/2563 - -

3885 ขออนุมัติจัดจางทําวารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปที่ 12 

ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563) คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิชิต พริ้นติ้ง แอนด ออแกไนซ จํากัด       

                 ราคาจาง 65,000 บาท

PO0300063050003 13/5/2563 - -

3886 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง    ราคาซื้อ 300 

บาท

PR0300063050035 15/5/2563 - -

3887 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร A4 ประจําเดือนมิถุนายน 2563   จํานวน 

15,000 หนา

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณหจุฑา  รัติกาลสุขะ    ราคาจาง 6,000

 บาท

PR0300063050042 19/5/2563 - -

3888 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย                      ราคาซื้อ 2,800

 บาท

PR0300063050057 27/5/2563 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

3889 ขออนุมัติซื้อรมพับ 3 ตอน พรอมปลอกผา 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง นางภคมน อิศรศักดาติกุล 16,500.00 PR0400063050006 1/5/2563 - -

3890 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ 2,630.00 2,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 2,630.00 PR0400063050017 5/5/2563 - -

3891 ขออนุมัติซื้อแจกันดอกไม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีฟลอรีส 1,000.00 PR0400063050025 8/5/2563 - -

3892 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด 1,000.00 PR0400063050028 8/5/2563 - -

3893 ขออนุมัติซื้อกระดาษชําระมวนใหญ 15,299.93 15,299.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด 15,299.93 PR0400063050031 12/5/2563 - -
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3894 ขออนุมัติจางทําตรายาง 1,476.60 1,476.60 เฉพาะเจาะจง ศรีศิลปการพิมพ 1,476.60 PR0400063050033 14/5/2563 - -

3895 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 825.00 825.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 825.00 PR0400063050042 18/5/2563 - -

3896 ขออนุมัติซื้อลอรถเข็นอุปกรณ และลอเตียงผูปวย 24,926.72 24,926.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวัฒน คาสเตอร จํากัด 24,926.72 PR0400063050041 18/5/2563 - -

3897 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 202.00 202.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 202.00 PR0400063050046 18/5/2563 - -

3898 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 798.00 798.00 เฉพาะเจาะจง ไทยอาสาเซอรวิส 798.00 PR0400063050045 18/5/2563 - -

3899 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063050044 18/5/2563 - -
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3900 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,128.00 PR0400063050051 19/5/2563 - -

3901 ขออนุมัติซื้อน้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อ 8,450.00 8,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

8,450.00

PR0400063050052 19/5/2563 - -

3902 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 2,982.98 2,982.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 2,982.98 PR0400063050049 19/5/2563 - -

3903 ขออนุมัติซื้อกระเปาใสเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา และสติ๊กเกอร

ตัวอักษรสําหรับแปนพิมพ

2,430.77 2,430.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ-วัน แอคเซสเซอรี่ จํากัด 2,430.77 PR0400063050058 21/5/2563 - -

3904 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี เอ็กเพรส คอรปอเรชั่น จํากัด 1,000.00 PR0400063050060 21/5/2563 - -

หนา้ 688



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3905 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสารประกอบการสัมมนา 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส 500.00 PR0400063050066 22/5/2563 - -

3906 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 500.00 PR0400063050062 22/5/2563 - -

3907 ขออนุมัติจางซอมเตาแกส 1,630.00 1,630.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต กาญจนวัฒน 1,630.00 PR0400063050064 22/5/2563 - -

3908 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 855.00 855.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 855.00 PR0400063050061 22/5/2563 - -

3909 ขออนุมัติซื้อหญาและดินสําหรับปลูกหญา 4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง คุณากร เจริญแพทย 4,320.00 PR0400063050065 22/5/2563 - -

หนา้ 689



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3910 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 500.00 PR0400063050072 22/5/2563 - -

3911 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 500.00 PR0400063050063 22/5/2563 - -

3912 ขออนุมัติจางเหมาบริการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรสําหรับเขียนโปรแกรม

ซอฟตแวร

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพัสสน อุยวงศศา 1,500.00 PR0400063050077 25/5/2563 - -

3913 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 399.00 399.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

399.00

PR0400063050084 25/5/2563 - -

3914 ขออนุมัติจางเหมาบริการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรสําหรับเขียนโปรแกรม

ซอฟตแวร

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัสสน อุยวงคศา 16,000.00 PO0400063050001 26/5/2563 - -

หนา้ 690



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3915 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําการดแสดงความยินดี 2,910.00 2,910.00 เฉพาะเจาะจง นายภาคภูมิ มหิศยา 2.910.00 PR0400063050086 26/5/2563 - -

3916 ขออนุมัติซื้อแถบหมวก สําหรับติดหมวกพยาบาล 2,134.00 2,134.00 เฉพาะเจาะจง รานเครื่องประดับพยาบาล (Accessories's 

Nurse) 2,134.00

PR0400063050089 26/5/2563 - -

3917 ขออนุมัติซื้อเข็มตรามหาวิทยาลัย 4,850.00 4,850.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 4,850.00 PR0400063050087 26/5/2563 - -

3918 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,000.00 PR0400063050090 26/5/2563 - -

หนา้ 691



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3919 ขออนุมัติซื้อกลองไปรษณีย 970.00 970.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขปริ้นติ้ง 970.00 PR0400063050088 26/5/2563 - -

3920 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063050100 27/5/2563 - -

3921 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00 PR0400063050102 27/5/2563 - -

3922 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,000.00 PR0400063050101 27/5/2563 - -

3923 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 665.00 665.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 665.00 PR0400063050106 28/5/2563 - -

หนา้ 692



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3924 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 284.00 284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 284.00 PR0400063050103 28/5/2563 - -

3925 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดผามานสําหรับติดรถยนต 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนวอช 540.00 PR0400063050110 28/5/2563 - -

3926 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 770.00 770.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 770.00 PR0400063050105 28/5/2563 - -

3927 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 960.00 PR0400063050109 28/5/2563 - -

3928 ขออนุมัติซื้อดอกไมและวัสดุอุปกรณ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีฟลอรีส 6,060.00 PR0400063050113 29/5/2563 - -

3929 ขออนุมัติซื้อรางปลั๊กไฟ และวัสดุอุปกรณสําหรับเก็บสายไฟ 6,025.02 6,025.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 6,025.02 PR0400063050119 29/5/2563 - -

หนา้ 693



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3930 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึกและกลองบรรจุของที่ระลึก 13,580.00 13,580.00 เฉพาะเจาะจง นายภาคภูมิ มหิศยา 13,580.00 PR0400063050115 29/5/2563 - -

3931 ขอซื้อผาหมึกเครื่องคิดเลข 1,249.97 1,249.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PO0500063050011 29/5/2563 - -

3932 ขอจางทําตรายาง 820.00 820.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR0500063050017 5/5/2563 - -

3933 ขอซื้อกระดาษ F14 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PR0500063050015 5/5/2563 - -

3934 งานซอมแซมฝาหอง QS2-502 58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรรีเลชั่น จํากัด PO0500063050001 14/5/2563 - -

3935 ขอซื้อสีน้ํามันและทินเนอร 4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.เค.ฮารดแวร PR0500063050024 13/5/2563 - -

3936 ขอจางเปลี่ยนทอน้ําทิ้ง ซอมกันซึมชั้น 6 ชั้น 5 ซอมกําแพงชั้น 1 และ

เปลี่ยนจมูกบันไดชั้น 2 ชั้น 5

60,017.58 60,017.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรรีเลชั่น จํากัด PO0500063050002 19/5/2563 - -

หนา้ 694



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3937 คาซอมเครื่องพิมพ HP 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0500063050033 14/5/2563 - -

3938 ขอซื้อปลั๊กไฟฟา 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PR0500063050040 15/5/2563 - -

3939 ขอซื้อถานขนาด AA 500.01 500.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0500063050039 15/5/2563 - -

3940 ขอซื้อกระถาง ปุย บัว และดินเหนียว 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง รานสยามการเกษตร/รานมณีแดงการเดน PR0500063050037 15/5/2563 - -

3941 ดินผสมพรอมปลูก 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์นทีธร PR0500063050035 15/5/2563 - -

3942 ทินเนอร 2 ปบ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0500063050034 15/5/2563 - -

3943 ซื้อตนไมและกระถาง 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง สวนเอเดน PR0500063050036 15/5/2563 - -

3944 ขอซื้อเครื่องยิงบอรด 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0500063050038 15/5/2563 - -

หนา้ 695



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3945 ขอซื้อวัสดุสํานักงานเขาสตอก 16,443.91 16,443.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PO0500063050003 19/5/2563 - -

3946 ขอซื้อผงหมึกถายเอกสาร รุน IR7095 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด PO0500063050004 25/5/2563 - -

3947 จางกอสรางโรงเก็บขยะ 66,340.00 66,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรรีเลชั่น จํากัด PO0500063050007 25/5/2563 - -

3948 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 60,273.10 60,273.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PO0500063050008 25/5/2563 - -

3949 ขอซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรรีเลชั่น จํากัด PO0500063050005 25/5/2563 - -

3950 ขอซื้อหมึกเครื่องพิมพ 8,690.00 8,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0500063050061 20/5/2563 - -

3951 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0500063050062 20/5/2563 - -

3952 ขอจางงานขุดเปดปากบอ ทอบําบัด 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรรีเลชั่น จํากัด PO0500063050006 25/5/2563 - -
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3953 ขอซื้อทินเนอร 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0500063050058 20/5/2563 - -

3954 จางเหมาดูแลและบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ เนตรหนู PO0500063050010 5/6/2563 - -

3955 ขอซื้อสีน้ํามัน ทินเนอร ทอPVC และขอตอทอPVC 3,790.00 3,790.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.เค.ฮารดแวร PR0500063050069 21/5/2563 - -

3956 ขอจางตัดตนไม 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย บุญทวงศ PO0500063050009 26/5/2563 - -

3957 จางทําโปสเตอรและสติ๊กเกอรปริ้นเคลือบ 4,200.00 4200 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ PR0500063050060 0/1/1900 - -

3958 จัดซื้อผาคลุมโตะสําเร็จรูป 7,490.00 7490 เฉพาะเจาะจง หางแสงฟาชลบุรี PR0500063050063 0/1/1900 - -

3959 ขออนุมัติซื้อ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600063050013 1/5/2020 - -

3960 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 4 รายการ 3,980.00 3,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PR0600063050034 8/5/2020 - -

3961 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-GF/C Glass 1,776.20 1,776.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด PR0600063050035 8/5/2020 - -

3962 ลําโพงชวยสอน 8,850.00 8,850.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063050043 12/5/2020 - -

3963 โทรศัพทสํานักงาน (โทรศัพทไรสาย) 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063050042 12/5/2020 - -

3964 โทรศัพทมือถือ (แทนครุภัณฑเดิม 580100502000002) 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063050039 12/5/2020 - -

3965 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 10,900.00 10,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0600063050049 14/5/2020 - -
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3966 วัสดุอื่นๆ 3,268.42 3,268.42 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน,รานกฤษณ อิเลคทริค,

ABSOTEC Co.,Ltd.,รานทานตะวัน เครื่องเขียน-

งานฝมือ

PR0600063050051 14/5/2020 - -

3967 งานออกแบบการถายทํา คางานถายทําภาพและวิดีโอ คางานตกแตง

และปรับแตงภาพ คาการออกแบบภาพกราฟก คางานตัดตอวิดีโอ รวม

งานคาจะทําคลิปวิดีโอและอนิเมชัน

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จารินี คงทรัพย PO0600063050001 18/5/2020 - -

3968 สารเคมี 11,502.50 11,502.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอบโซเทค จํากัด PR0600063050064 21/5/2020 - -

3969 วัสดุวิทยาศาสตร 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR0600063050065 21/5/2020 - -

3970 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดกลุมอาคารเรียนของคณะ

วิทยาศาสตร (ปรับเพิ่มคาแรงขั้นต่ํา)

28,236.00 28,236.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเนอรรี่ จํากัด PO0600063050003 21/5/2020 - -

3971 ซอมทีวี 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063050063 21/5/2020 - -

3972 วัสดุอื่น 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ มบานและสวน PR0600063050075 28/5/2020 - -

3973 ขออนุมัติจัดซื้อ โซลเวนท 95%A,18LT/COMMERCIAL  (รายละเอียด

ดังเอกสารแนบ)

22,930.10 22,930.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ซายนเทค จํากัด PO0700063050001 1/5/2563 - -

3974 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุแบตเตอรี่ GS120 จํานวน 1 ลูก คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน D.D. แบตเตอรี่ PR0700063050009 7/5/2563 - -

3975 ขออนุมัติจางเปลี่ยนชุดเซ็นเซอรกระเปาะน้ําแข็ง Mitsubishi พรอม

ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจาง

2,514.50 2,514.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PR0700063050028 8/5/2563 - -
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3976 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร ยี่หอ HP รุน CE85A จํานวน 5 กลอง

 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PO0700063050002 8/5/2563 - -

3977 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษ gn-1450 จํานวน 50 แพ็ค รายละเอียดดัง

เอกสารประกอบการจัดซื้อ

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0700063050026 8/5/2563 - -

3978 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ คือ เมาสไรสายออฟติ

คัล สีดํา, คลิปดํา 15 มม., เทปกาวสองหนาใส, ฟองน้ําพรอมตาขาย, 

กระดาษโนต, กลองเอนกประสงค 19.3x28.3x15.4 ซม., กลอง

เอนกประสงค 28.3x38.8x14.2 ซม. และ กลองเอนกประสงค 

28.3x38.8x26.7 ซม. รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

2,038.98 2,038.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0700063050032 8/5/2563 - -

3979 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ คือ เทปใส แกน 1 

นิ้ว, แผนพลาสติกลูกฟูก 5 มม., น้ํายาลางจาน, คียบอรดตัวเลข, ลวด

เย็บกระดาษ, ถุงซิปใส ฯลฯ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

1,865.00 1,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0700063050045 18/5/2563 - -

3980 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ Harddisk 2 TB SATA3 WD Blue จํานวน 7 ลูก 

และ Mouse Usb Black Logitech จํานวน 5 ตัว คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

14,100.00 14,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร ไซเบอร เรโซลูชั่น จํากัด PO0700063050004 18/5/2563 - -

3981 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 4,501 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร

 ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

1,710.38 1,710.38 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700063050054 21/5/2563 - -
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3982 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองประชุมวิชาการ จํานวน

 2 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะ

การจางแนบ

7,864.50 7,864.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PR0700063050003 27/5/2563 - -

3983 ติดตั้งผาฟางอาคารปฏิบัติงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน ๑ 

งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคาดังแนบ

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท จํากัด PO0700063050006 29/5/2563 - -

3984 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เดือนพฤษภาคม 2563 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน),  บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

PR0800063050001 1/5/2020 - -

3985

ขอจางซอมเครื่องสกนลายนิ้วมือประตูทางเขาสํานักงานคณบดี 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง

รานนิวทาวนเทคนิค PR0800063050008 5/5/2020 - -

3986

ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการทํางานในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ 935.00 935.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั้นเนอรี่ จํากัด PR0800063050007 5/5/2020 - -

3987 ขอเสนอซื้อกระดาษ A4 80g เพื่อสําหรับใหหนวยงานตาง ๆ ของคณะ

ศึกษาศาสตร ม.บูรพา เบิกวัสดุใชในหนวยงานสําหรับใชถายเอกสาร 

และปริ้นเอกสารราชการตาง ๆ

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR0900063050001 5/5/2563 - -

3988 ขออนุมัติซื้อหลอดไฟ สําหรับซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาแสงสวางใน

หองเรียน สํานักงาน ทางเดิน และหองประชุมภายในอาคาร 60 

พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร ม.บูรพา

5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง รานประโยชนการไฟฟา PR0900063050022 14/5/2563 - -
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3989 ขอเสนอซื้อสายสัญญาณ HDMI เพื่อใชเชื่อมตอสัญญาณภาพระหวาง

เครื่องคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร ภายในหองเรียนของคณะ

ศึกษาศาสตร ม.บูรพา

7,950.00 7,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR0900063050023 14/5/2563 - -

3990 ขออนุมัติซื้ออุปกรณทาสี ใชสําหรับทาสีดานหลังปายชื่ออาคาร 60 

พรรษามหาราชิน1ี พรอมกระถางตนไม และซื้อเพิ่มเพื่อทาภายใน

อาคารคณะศึกษาศาสตร ดานหนาหองงานโสตทัศนูปกรณ ชั้น1 เพื่อ

ความสวยงาม ผูที่มาติดตองานมองเห็นไดชัดเจน

8,463.70 8,463.70 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0900063050024 15/5/2563 - -

3991 ขออนุมัติซื้อกระดาษเช็ดมือชนิดแผน สําหรับใชเช็ดมือในหองน้ํา

อาจารย ของอาคาร 60พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร ม.บูรพา

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. อินเตอรเทรด PR0900063050031 21/5/2563 - -

3992 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร เพื่อสําเนาเอกสารราชการตาง ๆ 

และเอกสารประกอบการเรียนการสอน ของคณะศึกษาศาสตร ม.บูรพา

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0900063050032 21/5/2563 - -
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3993 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชพิมพเอกสารราชการตาง ๆ และเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนของภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

 คณะศึกษาศาสตร ม.บูรพา

7,950.00 7,950.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอที อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร PR0900063050033 21/5/2563 - -

3994 ขออนุมัติจางทําสติ๊กเกอรโลโก คณะศึกษาศาสตร เปนแนวทางการ

ปฏิบัติเพื่อระวังและปองกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สําหรับติดเสื้อนิสิต 

เจาหนาที่ และผูที่มาติดตอราชการ ในตึก QS1 คณะศึกษาศาสตร เพื่อ

แสดงสัญลักษณวาไดผานการตรวจวัดอุณหภูมิ จากจุดคัดกรองแลว

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0900063050037 22/5/2563 - -

3995 ขออนุมัติจางเหมาทาสี เพื่อทาสีดานหลังปายชื่ออาคาร 60 พรรษามหา

ราชิน1ีพรอมกระถางตนไมบริเวณปาย และทาสีภายในอาคารคณะ

ศึกษาศาสตร ดานหนาหองงานโสตทัศนูปกรณ ชั้น1 เพื่อความสวยงาม

 และผูที่มาติดตองานมองเห็นไดชัดเจน

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ขวัญกลาง PR0900063050034 22/5/2563 - -

3996 ขออนุมัติซื้ออุปกรณทาสี (เพิ่มเติม) ใชเปนอุปกรณในการทาสีดานหนา

หองงานโสตทัศนูปกรณ หองชางเทคนิค ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร เพื่อ

ความสวยงาม ผูที่มาติดตองานมองเห็นไดชัดเจน

535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0900063050039 25/5/2563 - -

3997 ขออนุมัติซอมเครื่องโทรสาร สนง.คณบดี เนื่องจากเครื่องโทรสารไม

สามารถรับ-สงแฟกซได เครื่องไมดึงกระดาษ จําเปนตองซอมใหใชงาน

ไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 5201006010039)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด ที ออฟฟศ ซัพพลาย PR0900063050043 27/5/2563 - -

3998 ขอเสนอจัดซื้อกลองวงจรปดระบบ HD เพื่อสําหรับรักษาความ

ปลอดภัยบริเวณ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 ชั้น 2-5 เนื่องจาก

ของเดิมชํารุดไมสามารถซอมแซมไดเพราะเปนครุภัณฑที่ใชงานมาเกิน 

10 ป

23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0900063050001 27/5/2563 - -
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3999 ขอเสนอจัดซื้อจอรับภาพชนิดมือดึงและเครื่องสํารองไฟฟา จอรับภาพ

สําหรับใชในหองเรียน 305,404,504,508Aและเครื่องสํารองไฟฟา

สําหรับรองคณบดีฝายบริการวิชาการฯ เนื่องจากของเดิมชํารุดไม

สามารถซอมแซมได

21,700.00 21,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PO0900063050002 27/5/2563 - -

4000 ขอปรับเพิ่มคาจางทําความสะอาด อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 

เฉพาะคาแรงงานพนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง 

อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 10) ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 

2562 โดยมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

18,792.00 18,792.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

หางหุนสวนจํากัด วรกาญจนไทยเซอรวิส PO0900063050003 28/5/2563 - -

4001 ขออนุมัติจางตัดตนไม พรอมขนทิ้ง แทปูนกลบหลุม และทุบปูนหนา

ปายคณะศึกษาศาสตร เนื่องจากตนไมตนใหญมีหลายตนอยูบริเวณเสา

ไฟ ชวงนี้มีฝนตกและลมแรงอาจจะเกิดอันตรายได และมีปูนหนาปาย

คณะ ทําใหมองแลวไมสวยงาม จําเปนตองทุบออกปรับพื้นที่ใหมให

สวยงาม

38,560.00 38,560.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา ธรรมนิยา PR0900063050051 29/5/2563 - -

4002 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 150 ลิตร 2,656.50 2,656.50 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง               ราคาที่ตกลงฯ 

2,565.50 บาท

PR1200063050005 8/5/2020 - -

4003 อนุมัติจัดจางลางใหญและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 เครื่อง 8,827.00 8,827.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                ราคาที่ตกลงฯ 

8,827.00 บาท

PR1200063050004 8/5/2020 - -
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4004 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 35 ถัง 1,225.00 1,225.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน             ราคาที่ตกลงฯ 

1,225.00 บาท

PR1200063050018 14/5/2020 - -

4005 จัดซื้อซอฟตแวร จํานวน 5 ชุด 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนนที จํากัด             ราคาที่ตกลงฯ 

96,300.00 บาท

PO1200063050001 28/5/2020 - -

4006 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 1,304.93 1,304.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงฯ 

1,304.93 บาท

PR1200063050027 29/5/2020 - -

4007 ซื้อกระดาษถายเอกสาร เอ 4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR1300063050006 8/5/2020 - -

4008 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงวีเพาเวอรแกสโซฮอล 95 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง PR1300063050005 8/5/2020 - -
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4009 ซื้อแบตเตอรี่เครืองสํารองไฟ 5.4-6 Ah 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรศูนยรวมอะไหลฯ PR1300063050017 15/5/2020 - -

4010 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063050016 15/5/2020 - -

4011 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063050018 15/5/2020 - -

4012 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063050021 15/5/2020 - -

4013 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063050019 15/5/2020 - -

4014 จางพิมพเลมรายงานจํานวน 6 เลม 3,390.00 3,390.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1300063050022 15/5/2020 - -

4015 จางซอมเครื่องปรับอากาศแอรอิมิเนน ขนาด 18000 บีทียู 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ โมราลาย PR1300063050023 15/5/2020 - -
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4016 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 17 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063050020 15/5/2020 - -

4017 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องสํารองไฟ 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063050020 5/5/2020 - -

4018 ขอความเห็นชอบเสนอจางถายเอกสารพรอมเขาเลมแล็คซีน 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1400063050014 5/5/2020 - -

4019 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย PR1400063050013 5/5/2020 - -

4020 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จ.ีวัสดุครุภัณฑ PR1400063050022 5/5/2020 - -

4021 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาใส PR1400063050015 5/5/2020 - -

4022 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 18,520.00 18,520.00 เฉพาะเจาะจง รานชยาพัทธ บุคส PR1400063050011 5/5/2020 - -

4023 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 45,705.00 45,705.00 เฉพาะเจาะจง ราน พาวเวอร บุคส PR1400063050012 5/5/2020 - -

4024 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063050009 5/5/2020 - -

4025 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 62,110.00 62,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุคเน็ท จํากัด PR1400063050010 5/5/2020 - -

4026 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ 30,300.00 30,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063050021 5/5/2020 - -

4027 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1400063050017 5/5/2020 - -

4028 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063050019 5/5/2020 - -

4029 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวารสาร 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย PR1400063050018 5/5/2020 - -

4030 ขอความเห็นชอบเสนอตลับหมึกพิมพ 21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR1400063050023 7/5/2020 - -

4031 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องวัดไข 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง เมืองชลฟารมาซี PR1400063050031 21/5/2020 - -

4032 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ Face Shield 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง ณ ยา Pharmacy PR1400063050030 21/5/2020 - -
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4033 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 60,650.10 60,650.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) จํากัด PR1400063050038 25/5/2020 - -

4034 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063050035 25/5/2020 - -

4035 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส 21,590.00 21,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอรมเมชั่น จํากัด PR1400063050037 25/5/2020 - -

4036 ขออนุมัติจางทําปายมาติดหนาหองพักอาจารยชั้น8,ชั้น9 1,900.00        1,550.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรษา จังภัทรกุล PR1600063050002 1/5/2020 - -

4037 ขออนุมัติชอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องหัวอานบัตรระยะไกลระบบชุด

แขนกั้นอัตโนมัติ

7,811.00 7,811.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดียอีส PR1600063050007 7/5/2020 - -

4038 ขออนุมัติโครงการพิธีสักการะ พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ พระองค

เจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 

2563

600.00           460.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตติ์ PR1600063050033 19/5/2020 - -

4039 ขออนุมัติจางปายติดหนาหองคณาจารยชั้น8,ชั้น9 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรษา จังภัทรกุล PR1600063050031 19/5/2020 - -

4040 ขออนุมัติจางเหมาบริการตัดหญาหนาลานคณะโลจิสติกส 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชา กิจกําจรชัย PR1600063050032 19/5/2020 - -

4041 ขออนุมัติเสนอจางเขาเลมงานวิจัย 8,940.00 8,940.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน ตุนมะโรง PR1700063050015 27/5/2020 - -

4042 ขออนุมัติเสนอจางพิมพสติ๊กเกอรติดหนาอก และสติ๊กเกอรติดในลิฟต

โดยสาร

936.25 936.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปญญาศิลป ศรีราชา จํากัด PR1700063050031 30/5/2020 - -

4043 ขออนุมัติเสนอจางเหมาทําความสะอาด 65,320.49 65,320.49 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส PO1700063050002 31/5/2020 - -

4044 ขออนุมัติซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 5/2563 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 200 

บาท

PR1800063050005 1/5/2020 - -

4045 ขออนุมัติซื้อน้ํามันตัดหญา 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 200 

บาท

PR1800063050012 8/5/2020 - -

4046 ขออนุมัติซื้อพวงหรีด (งานศพ ผศ.รําแพน พรเทพเกษมสันต) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานธรรมศิร/ิเสนอราคา 1,000 บาท PR1800063050015 18/5/2020 - -
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4047 ขออนุมติซื้ออาหารกุงจํานวน 4 ราการ เพื่อใชในการเลี้ยงกุงพอแม

พันธุกุงกุลาดําของศูนยวิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

6,905.00 6,905.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย พรพานิช PR2100063050039 19/5/2020 - -

4048 ขออนุมัติจางถายเอกสารจํานวน 2,225 หนา และเขาเลม+อุปกรณ 

เพื่อเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

1,061.25 1,061.25 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2100063050042 19/5/2020 - -

4049 ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 5 รายการ เพื่อนํามาใชในการ

ทดลองและนําผลที่ไดมาใชในการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชา

สัตวไมมีกระดูกสันหลังในทะเล และคัพภวิทยาของสัตวทะเล

906.00 906.00 เฉพาะเจาะจง รานปาเตาซีฟูด PR2100063050038 19/5/2020 - -

4050 ขออนุมัติซื้อไขอารทีเมีย จํานวน 1 ลัง เพื่อใชในการเลี้ยงสัตวน้ําวัยออน

ในรายวิชา Breeding ของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวิภาวี การเกษตร PR2100063050041 19/5/2020 - -

4051 ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 7 รายการ เพื่อใชในการสนับสนุน

การทําปญหาพิเศษของนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล

13,492.70 13,492.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด PR2100063050036 19/5/2020 - -

4052 ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 8 รายการ เพื่อใชในการเรียนการ

สอนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

22,181.10 22,181.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด PR2100063050043 19/5/2020 - -

4053 ขออนุมัติซื้ออาหารปลากระพงขาว จํานวน 3 ลูก เพื่อใขในการเลี้ยง

ปลากระพงขาวในวิชาการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสุรียฟารม (ทาใหม) PR2100063050040 19/5/2020 - -

4054 ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 7 รายการ เพื่อนํามาใชในการ

ทดลองและนําผลที่ไดมาใชในการเรียนการสอนนิสิตรายวิชาการโรค

และพยาธิสัตวน้ํา

2,660.00 2,660.00 เฉพาะเจาะจง รานปาเตาซีฟูด PR2100063050037 19/5/2020 - -

4055 ขออนุมัติซื้ออากาศยานไรคนขับแบบ Multi Rotor จํานวน 5 ชุด เพื่อ

ใชในการเรียนการสอนของนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และใชใน

กิจกรรมตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง รานตูนโอเชี่ยล PR2200063040051 1/5/2020 - -

4056 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลม+อุปกรณ เพื่อเปนเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

4,602.05 4,602.05 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2200063050028 7/5/2020 - -

4057 ขออนุมัติซื้อฟลมดํากรองแสง 80% จํานวน 250 ตารางฟุต เพื่อใชติด

กระจกหนาตางหอง S411 เพื่อลดแสงปองกันความรอนจากแสงแดด

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสนามเปาออโตแอร PR2200063050027 7/5/2020 - -
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4058 ขออนุมัติซื้อเครื่องอบฟลมหด จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชสนับสนุนการ

เรียนการสอนวิชากรรมวิธีการผลิตอาหารดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

และการวิจัย

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี ที แพ็คกิ้ง จํากัด PR2200063040002 15/5/2020 - -

4059 ขออนุมัติซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตราชการ สําหรับใชใน

รถจักรยานยนตราชการในการติดตอราชการรับ-สงเอกสารของคณะ

50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR2400063050015 7/5/2020 - -

4060 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 8 รายการ สําหรับใชในงานโสตทัศนูปกรณ

และงานสํานักงานของคณะการจัดการและการทองเที่ยว

1,857.10 1,857.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2400063050023 12/5/2020 - -

4061 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน1รายการ (หมึกพิมพBrother สีดํา แบบเติม

 1ขวด) สําหรับใชในการพิมพเอกสารราชการ งานบัญชีการเงิน และ

สํานักงานคณะการจัดการและการทองเที่ยว

374.50 374.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป PR2400063050027 19/5/2020 - -

4062 ขออนุมัติจางเหมาตัดหญา กําจัดวัชพืช ตัดตนไม ขนยายไปทิ้งและปู

ผายางพลาสติก บานพัก 4หลังในหมูบานบูรพาวิลเลจ ของคณะการ

จัดการและการทองเที่ยว

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต แสงอรุณ PR2400063050026 19/5/2020 - -

4063 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดและดูแลสวนและตนไม พรอมวัสดุ

และอุปกรณ 14 วัน เดือน ม.ิย.63 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการ

จัดการและการทองเที่ยว

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญศรี รอดสําอางค PR2400063050035 28/5/2020 - -

4064 จัดซื้อวัสดุ สําหรับจัดโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500063040207 1/5/2020 - -
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4065 ซอมแซมและบํารุงรักษารถตูปรับอากาศ นง-588 ชลบุรี 2,324.04 2,324.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2500063040210 1/5/2020 - -

4066 เปลี่ยนอะไหลรถตูปรับอากาศทะเบียน นง-588 ชลบุรี 27,099.89 27,099.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2500063040202 1/5/2020 - -

4067 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 2 เครื่อง 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PO2500063050011 12/5/2020 - -

4068 ซื้อวัสดุ อุปกรณ ไฟฟา จํานวน 5 รายการ 14,730.00 14,730.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR2500063040208 12/5/2020 - -

4069 ซื้อวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน จํานวน 14 รายการ 14,182.00 14,182.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500063040201 13/5/2020 - -

4070 ซื้อวัสดุ อุปกรณ ซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 15 

รายการ

14,339.07 14,339.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด PR2500063040204 13/5/2020 - -
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4071 ซื้อวัสดุ อุปกรณ ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  14 รายการ 24,042.90 24,042.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด PR2500063040206 13/5/2020 - -

4072 ซื้อวัสดุอุปกรณ สํานักงาน จํานวน 9รายการ 10,490.00 10,490.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500063040189 13/5/2020 - -

4073 จางทําตรายาง 4,520.00 4,520.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR2500063050031 14/5/2020 - -

4074 จัดซื้อน้ําถัง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มวีเจ PR2500063050028 14/5/2020 - -

4075 จาง SCAN แบบ A1 อาคารที่พักบุคลากรทางการแพทยพรอมถายแบบ 3,238.00 3,238.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR2500063050027 14/5/2020 - -

4076 จัดซื้อ 4 TB Ext HDD 2.5'' สําหรับจัดเก็บขอมูล 3,830.00 3,830.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง PR2500063050030 14/5/2020 - -

4077 ซื้อวัสดุ อุปกรณ ซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จํานวน 15 

รายการ

21,089.70 21,089.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด PR2500063040205 14/5/2020 - -

4078 จัดซื้อหูฟง สําหรับการประชุมออนไลน 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง PR2500063050029 14/5/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4079 จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน สําหรับงานแพทยศาสตรศึกษา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR2500063050047 19/5/2020 - -

4080 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน สําหรับงานบริหารงานกิจการนิสิต 2,936.00 2,936.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2500063050048 19/5/2020 - -

4081 คาน้ํามันเชื้อเพลิงรับ-สง เอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดีใจบริการ PR2500063050046 19/5/2020 - -

4082 จางจัดทําปายสแตนเลส/ปายอลูมิเนียมพรอมรางสอด 23,989.40 23,989.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR2500063050086 29/5/2020 - -

4083 จางจัดทํานามบัตร 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR2500063050085 29/5/2020 - -

4084 จัดซื้อน้ําถัง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มวีเจ PR2500063050088 29/5/2020 - -

4085 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn จํานวน

 1 เครื่อง

24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PO2500063050037 29/5/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4086 จางจัดทําตรายาง 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR2500063050087 29/5/2020 - -

4087 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ํามันรถจักรยานยนต เดือน พฤษภาคม 

2563

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.วงศทรายทอง

PR2600063050017 5/5/2563 - -

4088 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่ม 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง

รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา

PR2600063050016 5/5/2563 - -

4089 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑ 18,400.00 18,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063050024 8/5/2563 - -

4090 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเฟลกซ เซฟตี้ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR2600063050022 8/5/2563 - -

4091 ขอความเห็นชอบในการจัดหากุญแจลอค คอมพิวเตอร 11,823.50 11,823.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุญแจล็อค จํากัด PR2600063050023 8/5/2563 - -

4092 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องสูบน้ําดับเพลิงอาคาร

หอพัก

80,036.00 80,036.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเฟลกซ เซฟตี้ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR2600063050046 22/5/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4093 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องสูบน้ําดับเพลิงอาคารเรียน 49,059.50 49,059.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเฟลกซ เซฟตี้ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR2600063050047 22/5/2563 - -

4094 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อแบตเตอรี่ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ช.ชลบุรีแบตเตอรี่ PR2600063050048 27/5/2563 - -

4095 ขอความเห็นชอบในการจัดหาปายอะคิริค จํานวน 5 ปาย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR2600063050049 28/5/2563 - -

4096 ขอความเห็นชอบในการจัดจางผูปฏิบัติหนาที่งานบริหาร(ชางเทคนิค

ไฟฟา) ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน - วันที่ 30 กันยายน 2563

56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพพล สังวาลย PO2600063050002 29/5/2563 - -

4097 ขออนุมัติเบิกน้ํามันรถรับสงเอกสาร เดือนพฤษภาคม 2563 400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 บาท PR2700063050005 1/5/2020 - -

4098 ขออนุมัติจัดจางซักรีดผาในศูนยบริการการแพทยแผนไทยฯ 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2563

4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิต  เผาจินดา/ เสนอราคา 1,493 บาท PR2700063050007 15/5/2020 - -

4099 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณสรางระบบใหน้ําในแปลงพืช

สมุนไพรแบบอินทรีย

9,610.00 9,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร จํากัด (สาขาอรัญ

ประเทศ)

PR2800063050003 1/5/2020 - -

4100 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลม รายงานการ

ประเมินตนเองระดับหลักสูตร ของสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตาหกร

รมเกษตร

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR2800063050006 19/5/2020 - -

4101 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลม สําหรับการประเมิน

รายงานการประเมินระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารไทยแกว PR3300063050010 29/5/2020 - -

4102 ขออนุมัติเชาคอมพิวเตอร จํานวน 10 เครื่อง ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 

2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

60,000.00 บาท

PO3600063050003 5/5/2020 - -

4103 ขออนุมัติซอมเครื่องสํารองไฟฟาจํานวน 3 เครื่อง 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง

 3,600.00 บาท

PR3600063050002 5/5/2020 - -

หนา้ 714



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4104 ขออนุมัติจัดจางซอมปมหมอน้ําเครื่องปนไฟฟาระบบสํารองไฟฉุกเฉิน 

จํานวน 1 งาน

28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี ราคาที่ตกลงจาง 

28,500.00 บาท

PO3600063050002 5/5/2020 - -

4105 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอล จํานวน 10 ขวด เพื่อใชสําหรับการบริการผู

เขารับการรักษาและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในศูนยวิจัยและ

บริการวิชาการคณะสหเวชศาสตร (คลินิกกายภาพบําบัด) (อ.นัฐพล

สํารองจาย)

1,000.00 600.00 เฉพาะเจาะจง BOOTS RETAIL (THAILAND) LTD. ราคาที่ตก

ลงซื้อ 600.00 บาท

PR3600063050001 5/5/2020 - -

4106 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุหภูมิต่ําแบบอัตโนมัติ จํานวน 1

 เครื่อง

20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 

20,544.00 บาท

PO3600063050001 5/5/2020 - -

4107 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร HP จํานวน 6 กลอง 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่ตกลงซื้อ 7,000.00 

บาท

PR3600063050017 12/5/2020 - -

4108 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 14 รายการและคาถาย

เอกสาร จํานวน 2280 แผน (อ.อุไรภรณสํารองจาย)

3,496.00 3,496.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ

 578.00 บาท,รานเจียบฮวด ราคาที่ตกลงซื้อ 

530.00 บาท,ราน888 รวงขาวพาณิช ราคาที่ตก

ลงซื้อ 108.00 บาท,เบสทซีร็อก ราคาที่ตกลงจาง 

1,150.00 บาท,ยลดา  วรดิถี ราคาที่จาง 

1,130.00 บาท

PR3600063050018 13/5/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4109 ขออนุมัติจัดซื้อชุดกันฝนจํานวน 152 ชุด และยาดม จํานวน 20 อัน 

เพื่อใชสําหรับการจัดโครงการกายภาพบําบัดเพื่อชุมชนประจําป

การศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 - 3 กรกฎาคม 2563

3,540.00 3,520.00 เฉพาะเจาะจง ราน 20 บาท (บางพระ) ราคาที่ตกลงซื้อ 

3,040.00 บาท,บมจ. ซีพี ออลล ราคาที่ตกลงซื้อ 

480.00 บาท

PR3600063050021 13/5/2020 - -

4110 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ จํานวน 4 รายการ เพื่อใชสําหรับการจัด

โครงการกายภาพบําบัดเพื่อชุมชนประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 15 

พฤษภาคม 2563 - 3 กรกฎาคม 2563

4,102.96 4,102.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อ 

4,102.92 บาท

PR3600063050020 13/5/2020 - -

4111 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องชั่งบุคคลแบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัดราคาที่ตกลงซื้อ 

1,712.00 บาท

PR3600063050019 13/5/2020 - -

4112 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมกระเบื้องเปลี่ยนชุดวาวล จํานวน 1 ชุด 

(คลินิกกายภาพบําบัด)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง 

2,500.00 บาท

PR3600063050025 14/5/2020 - -

4113 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอรสี HP จํานวน 2 กลอง 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่ตกลงซื้อ 5,100.00 

บาท

PR3600063050026 14/5/2020 - -

หนา้ 716



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4114 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมทอน้ําทิ้งและซอมน้ํารั่ว จํานวน 1 งาน 

(หอง 508,611 และหนาตึก)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒนราคาที่ตกลงจาง 

5,000.00 บาท

PR3600063050028 15/5/2020 - -

4115 ขออนุมัติซอมเครื่องเขยาแบบควบคุมอุณหภูมิ จํานวน 1 เครื่อง (หอง 

304)

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 

5,350.00 บาท

PR3600063050029 15/5/2020 - -

4116 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปดสอนในคณะสหเวชศาสตร

17,869.00 17,869.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัดราคาที่ตกลงซื้อ 

17,869.00 บาท

PO3600063050004 15/5/2020 - -

4117 ขออนุมัติจัดซื้อปายสติ๊กเกอร(พลาสวูด) จํานวน 12 แผน 1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาที่ตกลงจาง 

1,020.00 บาท

PR3600063050033 18/5/2020 - -

4118 ขออนุมัติจางเหมาบริการติดตั้งเดินสายสัญญาณ UTP จํานวน 1 งาน 

(หองสํานักงานคณบด)ี

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง

 11,000.00 บาท

PO3600063050005 18/5/2020 - -

หนา้ 717



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4119 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมทอเมนน้ําระบบทําความเย็น

เครื่องปรับอากาศชิลเลอร จํานวน 1 งาน

1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี ราคาที่ตกลงจาง 

1,850.00 บาท

PR3600063050031 18/5/2020 - -

4120 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนหลักสูตรพยาธิวิทยาฯ

2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

2,461.00 บาท

PR3600063050037 21/5/2020 - -

4121 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารจํานวน 100 แผน (อ.ธนพรรณ) 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานปริญญา โฟโตดิจิตอล ราคาที่ตกลงจาง 

300.00 บาท

PR3600063050036 21/5/2020 - -

หนา้ 718



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4122 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนของหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค

25,038.00 25,038.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

25,038.00 บาท

PO3600063050006 21/5/2020 - -

4123 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง (หองเรียน 203) 9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่ตกลงจาง 9,844.00 บาท PR3600063050039 22/5/2020 - -

หนา้ 719



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4124 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณจัดทํานวัตกรรมของนิสิต เพื่อใช

สําหรับการจัดโครงการกายภาพบําบัดเพื่อชุมชนประจําปการศึกษา 

2562 ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 63 - 3 กรกฎาคม 63(อ.ทัศวิญา

สํารองจาย)

13,800.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ ราคาที่ตกลงซื้อ 1,023.00 บาท,

รานเอส.เค.ฮารดแวร ราคาที่ตกลงซื้อ 208.00 

บาท ,กฤษณ อีเลคทริค ราคาที่ตกลงซื้อ 1,170.00

 บาท,สอาดพานิช ราคาที่ตกลงซื้อ 160.00 บาท,

รานรุงทอง,ทเวนตี้ ชอปราคาที่ตกลงซื้อ 84.00 

บาท,ทเวนตี้ ชอป ราคาที่เสนอ 1,165.00 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

732.00 บาท ,ส.ทรัพยไพศาล ราคาที่ตกลงซื้อ 

300.00 บาท,บานไผศิริบุคสโตร (2004) ราคาที่

ตกลงซื้อ 270.00 บาท ,ชโลธร การคา ราคาที่ตก

ลงซื้อ  93.00 บาท,อึ้งพงเฮง ราคาที่ตกลงซื้อ 

200.00 บาท ,D.D.พลาสติก ราคาที่ตกลงซื้อ 

125.00 บาท,รานทิพยอุดมวัสดุ ราคาที่ตกลงซื้อ 

207.00 บาท,ส.รุงพานิช ราคาที่ตกลงซื้อ 323.00

 บาท,ร.การไม ราคาที่ตกลงซื้อ 420.00 บาท ,

บริษัท เอ.ซี.พารท จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 556.40

 บาท,รานเจริญพาณิชยรุงเรือง ราคาที่ตกลงซื้อ 

165.00 บาท,บานจิปาถะ ราคาที่ตกลงซื้อ 105.00

 บาท,บังเอิญ ราคาที่ตกลงซื้อ 214.00 บาท ,ราน

เจียบฮวด ราคาที่ตกลงซื้อ 80.00 บาท

PR3600063050041 22/5/2020 - -

4125 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 5 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค รหัส 

60(อ.กรรณิการ)

11,284.00 11,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

11,284.00 บาท

PO3600063050007 29/5/2020 - -

หนา้ 720



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4126 ขออนุมัติจัดซื้อพัดลมใบพัดดํา 2 ใบพัด ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 3 ตัว 13,803.00 13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR3700063040017 1/5/2020 - -

4127 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณเครื่องแกวสาขาเภสัชเวทและเภสัชเคมี  5 

รายการ (225)

97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด PR3700063040040 1/5/2020 - -

4128 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับหองปฏิบัติการ (225) 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR3700063040033 1/5/2020 - -

4129 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปดผนึกฝาขวดแบบไวอัล จํานวน 1 ชุด 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บีบี เทค แอนด เซอรวิส PR3700063050011 7/5/2020 - -

4130 ขออนุมัติจัดซื้อยาและอุปกรณสําหรับใชในการปฐมพยาบาล (288) 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3700063050026 7/5/2020 - -

หนา้ 721



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4131 ขออนุมัติจัดซื้อบานพับตูแบบถวย จํานวน 40 ชุด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาชลบุรี สาขาที่ 00034

PR3700063050028 8/5/2020 - -

4132 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการกําจัดสารเคมีของเสีย สารเคมีหมดอายุ 

และเครื่องแกวชํารุด (226)

47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PO3700063050001 12/5/2020 - -

4133 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องสแกนเนอร 551500701000014 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR3700063050029 8/5/2020 - -

4134 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องทําไฟเสถียร 220 โวลท จํานวน 2 เครื่อง 69,015.00 69,015.00 เฉพาะเจาะจง เจริญชัยเกียรติ ซัพพลาย PR3700063050027 8/5/2020 - -

4135 ขออนุมัติซอมแซมกระจกประตูชั้น 1 อาคาร 10 ป เภสัชศาสตรบูรพา 23,500.00 23,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกสิต ศรีวิชา PO3700063050010 29/5/2020 - -

4136 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 25 รายการ (209) 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3700063050037 18/5/2020 - -

หนา้ 722



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4137 ขออนุมัติจัดซื้อตัวยาสาขาวิชาเภสัชเวทเภสัชเคมีและสาขาเทคโนโลยี

เภสัชกรรม (224)

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3700063050041 18/5/2020 - -

4138 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและเครื่องมืองานอาคารและสถานที่ (209) 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3700063050040 18/5/2020 - -

4139 ขออนุมัติจัดซื้อไสปากกาหมึกเจล (209) 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3700063050042 19/5/2020 - -

4140 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณและเครื่องแกวสาขาเภสัชเวทและเภสัชเคมี 

จํานวน 4 รายการ (225)

82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด PR3700063050044 20/5/2020 - -

4141 ขออนุมัติจัดจางซอมบํารุงเครื่องกําเนิดไฟฟา ประจําอาคาร 10 ป 

เภสัชศาสตรบูรพา 620600101000001 (243)

78,741.30 78,741.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนดเอ พรีซิชั่น จํากัด PO3700063050009 22/5/2020 - -

4142 ขออนุมัติจัดซื้อตูครอบเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง (291) 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท อารีย PO3700063060002 8/6/2020 - -

4143 ขออนุมัติจัดจางทําปายบริเวณหนาหองสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง (290) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด PR3700063050046 22/5/2020 - -

4144 ขออนุมัติจัดซื้อลอยางยูรีเทน 100 มม. (209) 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด PR3700063050047 22/5/2020 - -

4145 ขออนุมัติจัดจางเขาเลมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตรฯ ป 2562

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอบป PR3700063050052 26/5/2020 - -

4146 ซื้อกอกซิงคอางลางจาน จํานวน 2 อัน 760.00 760 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR3800063050010 5/5/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4147 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก จํานวน 5 หลอด 18,800.00 18800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PO3800063050001 5/5/2563 - -

4148 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับใชในการ

เดินทางเขารวมประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการขอเพิ่มเติมหลักสูตร/สาขาที่เปนความตองการหลักฯ ประจําป

การศึกษา 2563 ณ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2,600.00 2600 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063050019 12/5/2563 - -

4149 ซื้อน้ํามันรถสําหรับเติมจักรยานยนตของคณะ 100.00 100 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR3800063050023 13/5/2563 - -

4150 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 97 ถัง 3,395.00 3395 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR3800063050061 20/5/2563 - -

4151 ซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณวิดีโอเขาคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 6,490.00 6490 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800063050073 25/5/2563 - -

4152 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

กลับ ม.บูรพาชลบุรี ถึง สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ

สถาบันวิชาการ ทีโอที ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

2,800.00 2800 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063050067 25/5/2563 - -

4153 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

กลับ ม.บูรพา ถึง สถานีตํารวจภูธร เมืองชลบุรี และ สํานักงาน

สรรพากรพื้นที่เมื่องชลบุรี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

1,200.00 1200 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063050075 27/5/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4154 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-ยาสามัญประจําบาน จํานวน 15 อยาง 

เพื่อใหบุคลากรใชในสํานักงาน ในการเกิดอาการเจ็บปวยในระหวาง

ทํางาน

851.00           851.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR4000063050009 15/5/2020 - -

4155 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-ชุดสังฆทาน จํานวน 9 ชุด เพื่อถวาย

พระภิกษุสงฆ ในโครงการทําบุญครบรอบ 9 ป วันสถาปนากอตั้ง

สถาบันภาษา

3,240.00        3,240.00 เฉพาะเจาะจง ศ.สังฆภัณฑ PR4000063050010 18/5/2020 - -

4156 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-วัสดุทําแผงกั้นพลาสติก เพื่อปองกันการแพร

ระบาดไวรัสโคโรนา ใหกับบุคลากร อาจารยพิเศษของสถาบันภาษา 

และบุคคลภายนอกที่มาติดตอเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ งานวิชาการ 

และงานบริการตางๆของสถาบันภาษา

326.00           326.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ PR4000063050014 25/5/2020 - -

4157 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-เครื่องวัดไขอินฟราเรด เพื่อใชวัดอุณหภูมิ

รางกาย ในการปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา ใหกับบุคลากร 

อาจารยพิเศษ บุคคลภายนอก และนิสิต ที่มาติดตอเกี่ยวกับงานบริการ

วิชาการ งานวิชาการ และงานบริการตางๆของสถาบันภาษา

3,600.02 3,600.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทนิก โฮมแอนดแอพพลิเอนซ จํากัด PR4000063050015 28/5/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4158 ขออนุมัติจางทํากุญแจหองเรียนหองปฏิบัติการอาคารคณะดนตรีและ

การแสดง

895.00 895.00 เฉพาะเจาะจง รานกมลการกุญแจ/ราคาที่ตกลงจาง 895 บาท PR4200063050022 28/5/2563 - -

4159 ขออนุมัติจัดซื้อสายแลนและตัวรับสัญญา wifi usb 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงซื้อ 1,600

 บาท

PR4200063050023 28/5/2563 - -

4160 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายาดับเพลิง ชนิดเคมีแหง 2,808.75 2,808.75 เฉพาะเจาะจง บริษัทพันแสนซัพพลายจํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 

2,808.75 บาท

PR4200063050024 28/5/2563 - -

4161 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตก

ลงซื้อ 7,521 บาท

PR4200063050021 28/5/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4162 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ําดื่ม 4 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม วีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 160.00 PR4500063050008 18/5/2563 - -

4163 ขออนุมัติเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/ราคาที่ตกลงซื้อ 5,600.00 PR4500063050007 18/5/2563 - -

4164 ขออนุมัติเสนอซื้อโตะสํานักงาน จํานวน 1 ตัว 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร/ราคาที่ตกลงซื้อ 

5,900.00

PR4500063050009 21/5/2563 - -

4165 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงาน-ดานงานธุรการ (กรณีปรับอัตราคาจาง)

 นางสาวกนกอร แจมจํารัส ระหวางเดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ.

2563

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกอร แจมจํารัส/ราคาที่ตกลงจาง 

20,000.00

PO4500063050001 25/5/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4166 ขออนุมัติเสนอซื้อเลนสและแฟลชสําหรับกลองถายภาพ 28,462.00 28,462.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอง เอนจิเนียริ่ง แอนด คอนซัลแทนท 

จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 28,462.00

PO4500063050003 28/5/2563 - -

4167 ขออนุมัติเสนอจางปฏิบัติงาน-งานดานวิชาการศึกษา (ระหวางมิถุนายน

 - กันยายน พ.ศ.2563 จํานวน 4 เดือน

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน เรืองชัยศิรเวทย/ราคาที่ตกลงจาง 

60,000.00

PO4500063050004 28/5/2563 - -

4168 วัสดุสํานักงาน(แผนอะคริลิค) จํานวน 2 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสร  ลาภศิริพงศ/ ราคาที่เสนอ 

2,950.00 บาท

PR7000063050066 26/5/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4169 คาจางซอมเครื่องปมอากาศEBARA(รุน 65ERBE) จํานวน 2 เครื่อง 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อควา คอนโทรล ซิสเต็ม จํากัด / ราคาที่

เสนอ 74,900.00 บาท

PR7000063050004 1/5/2020 - -

4170 วัสดุซอมบํารุง 11 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ / ราคาที่เสนอ 4,827.00  บาท PR7000063050005 1/5/2020 - -

4171 วัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ / ราคาที่เสนอ 756.00  บาท PR7000063050003 1/5/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4172 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ 1,100.00

 บาท

PR7000063050002 1/5/2020 - -

4173 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 3 รายการ 4,135.00 4,135.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.พูนกิจชลบุรี จํากัด , บริษัท ซีอารซี ไท

วัสดุ จํากัด (สาขาชลบุร)ี/ ราคาที่เสนอ 3,854.00

 บาท

PR7000063050010 5/5/2020 - -

4174 วัสดุเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ  2,840.00 บาท PR7000063050008 5/5/2020 - -

4175 วัสดุซอมบํารุง (ระเบียงเหล็กรอบอาคารสถาบันวิทยาศาตรทางทะเล) 

จํานวน 3 รายการ

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวช คาวัสดุ ,รานเอส. เค. ฮารดแวร/ 

ราคาที่เสนอ  6,690.00 บาท

PR7000063050007 5/5/2020 - -

4176 วัสดุการเกษตร และวัสดุซอมบํารุง จํานวน 5 รายการ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง รานจาน ชาม บางแสน, รานทายตลาดการเกษตร,

 รานไพรเวช คาวสด/ุ ราคาที่เสนอ 2,109.00 บาท

PR7000063050014 7/5/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4177 เครื่องวัดไขแบบยิงอินฟาเรด จํานวน 1 รายการ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  บุญมา/ ราคาที่เสนอ 3,370.00 บาท PR7000063050013 7/5/2020 - -

4178 น้ําเค็มชองแสมสาร (พรอมคาขนสง)  จํานวน 10 เที่ยว 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000063050015 8/5/2020 - -

4179 วัสดุคอมพิวเตอร(หมึกพิมพ) HP  Officejet 7110 จํานวน 4 รายการ 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

17,400.00  บาท

PR7000063050020 8/5/2020 - -

4180 วัสดุซอมบํารุง(ทินเนอร) จํานวน 1 รายการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวช คาวัสดุ / ราคาที่เสนอ 580.00 บาท PR7000063050022 12/5/2020 - -

4181 วัสดุเชื้อเพลิง(น้ํามันดีเซล) จํานวน  1 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท

PR7000063050026 14/5/2020 - -

4182 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 5 รายการ 70,410.00 70,410.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท หงษออน / ราคาที่เสนอ 

70,410.00  บาท

PR7000063050025 14/5/2020 - -

4183 วัสดุสํานักงาน(คลิปบอรดพลาสติก) จํานวน 1 รายการ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่

เสนอ 189.00 บาท

PR7000063050028 14/5/2020 - -

4184 จางปมลูกกุญแจ จํานวน 2 รายการ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ราน Keyman shop / ราคาที่เสนอ 90.00 บาท PR7000063050027 14/5/2020 - -

4185 น้ําเค็มชองแสมสาร (พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000063050024 14/5/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4186 วัสดุซอมบํารุงและวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 10 รายการ  (เจล

แอลกอฮอล, ไฟฉาย,กาวอีพอกซี่ ฯลฯ, เครื่องตัดไฟเบอร 1 ตัว-

ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ)

6,876.00 6,876.00 เฉพาะเจาะจง นางทัศนี  อนันต ,บริษัท โกบอลเฮาส จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ  6,876.00 บาท

PR7000063050044 15/5/2020 - -

4187 คาจางเหมาปองกันและกําจัดปลวกของศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน

 งวดที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.ศูนย

เรียนรูโลกใตทะเล)

12,037.50 12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด /

 ราคาที่เสนอ 12,037.50 บาท

PR7000063050046 15/5/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4188 คาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ของศูนยเรียนรูโลกใตทะเล

 บางแสน งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.ศูนย

เรียนรู)

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 34,200.00 บาท

PO7000063050002 15/5/2020 - -

4189 คาจางเหมาทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใตทะเล 

งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอรเทค 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 14,160.00 บาท

PO7000063050001 15/5/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4190 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ (Social distancing)                   

  สําหรับเวนระยะหาง

8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่

เสนอ 8,580.00 บาท

PR7000063050029 15/5/2020 - -

4191 วัสดุสํานักงาน (แลคซีน) จํานวน 1 รายการ 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง รานบานจิปาถะ/ ราคาที่เสนอ  504.00 บาท PR7000063050049 19/5/2020 - -

4192 วัสดุการเกษตร จํานวน 7 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจาน ชาม บางแสน / ราคาที่เสนอ 1,675.00 

บาท

PR7000063050048 19/5/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4193 เครื่องจายเจลแอลกอฮอล อัตโนมัติ จํานวน 1 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิวเซรามิค จํากัด / ราคาที่เสนอ 1,950.00

 บาท

PR7000063050051 19/5/2020 - -

4194 วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 1,278.20 1,278.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่

เสนอ 1,278.20  บาท

PR7000063050059 22/5/2020 - -

4195 วัสดุสํานักงาน(ตุกตาปูนปาสเตอร) จํานวน 7 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด, รานไพร

เวชคาวัสด,ุ รานสุรางครัตน , รานจาน ชาม บาง

แสน / ราคาที่เสนอ 645.00  บาท

PR7000063050063 25/5/2020 - -

4196 วัสดุคอมพิมเตอร (หมึกเครื่องพิมพ) HP Officejet 7110 จํานวน 4 

รายการ

14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

14,300.00 บาท

PR7000063050068 26/5/2020 - -

4197 ซื้อออกซิเจนชนิดทอ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) PR8000063050002 1/5/2563 - -

4198 ซื้อยา Dicloxacillin 250 mg cap (Dicloxin) จํานวน 100 กลอง , 

วานหางจรเขา 30 gm gel (Aloe gel) จํานวน 100 หลอด

          56,531.00 56,531.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม PR8000063050001 1/5/2563 - -

4199 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000063050029 12/5/2563 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4200 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิตชัย ดิเรกวัฒนชัย PR8000063050028 12/5/2563 - -

4201 ขออนุมัติคาบริการจางเหมาขนยายขยะอันตรายเผาทําลาย 

ประจําเดือนเมษายน 2563 (เพิ่มเติม)

5,301.60 5,301.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร PR8000063050030 12/5/2563 - -

4202 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 7 รายการ 41,700.00 41,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050033 12/5/2563 - -

4203 ซื้อรองเทาพรอมแผนรอง 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญชูเฮาส PR8000063050032 12/5/2563 - -

4204 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR8000063050040 13/5/2563 - -

4205 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 6,259.50 6,259.50 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063050038 13/5/2563 - -

4206 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 13,259.00 13,259.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR8000063050041 13/5/2563 - -

4207 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 22,600.00 22,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050037 13/5/2563 - -

4208 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟนิเท็ค จํากัด PR8000063050042 13/5/2563 - -

4209 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 2.7V 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด PR8000063040288 13/5/2563 - -

4210 ซื้อ Battery 4.8V 1800 mA for Omron จํานวน 2 กอน 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด PR8000063050046 13/5/2563 - -

4211 ซื้อกลองวงจรปด 2 ตัว 23,860.00 23,860.00 เฉพาะเจาะจง โกลบอลไอที เซอรวิส PR8000063050050 13/5/2563 - -

4212 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 25,000 บีทียู 33,705.00 33,705.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR8000063050049 13/5/2563 - -

4213 ซื้อแบตเตอรี่ Molicel 11.1V (Origial) 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด PR8000063040289 13/5/2563 - -

4214 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050062 14/5/2563 - -

4215 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 22,900.00 22,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063050053 14/5/2563 - -

4216 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050059 14/5/2563 - -

4217 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050061 14/5/2563 - -
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4218 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด PR8000063050058 14/5/2563 - -

4219 ซื้อยา Trichloroacetic acid AR 250 gm จํานวน 1 ขวด , Dextrose

 anhydrous 5 kg (Glucose power) จํานวน 3 ขวด

3,370.50 3,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) จํากัด PR8000063050066 14/5/2563 - -

4220 ซื้อยา Clarithromycin 500 gm (Crixan) จํานวน 10 กลอง 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063050067 14/5/2563 - -

4221 ซื้อยา Lactate Ringer s Solution 1000 ml จํานวน 200 ถุง 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000063050071 14/5/2563 - -

4222 ซื้อยา Mupirocin 2% 5 gm oint (Bactex) จํานวน 200 หลอด 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด PR8000063050070 14/5/2563 - -

4223 ซื้อยา N.S.S 0.9% 500 ml จํานวน 300 ถุง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000063050069 14/5/2563 - -

4224 ซื้อยา Prednisolone 1% e.d 5 ml (Pred Forte) จํานวน 60 กลอง 3,595.20 3,595.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050068 14/5/2563 - -

4225 ซื้อยา Abiraterone acetate 500 mg tab (Zytiga) ฉร. จํานวน 2 

กลอง

67,998.50 67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050130 15/5/2563 - -

4226 ซื้อยา AdeNOsine 6 mg/2 ml (Adenocor) จํานวน 5 กลอง 13,150.30 13,150.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050080 15/5/2563 - -

4227 ซื้อยา Alteplase (rt-PA) 50 mg (Actilyse) จํานวน 2 vial 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050108 15/5/2563 - -
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4228 ซื้อยา Augmentin ES sus (A600+C42.9/5 ml) 70 ml (Cavumox)

 จํานวน 60 ขวด , Amikacin 500 mg/2 ml inj (Siamilk) จํานวน 3 

กลอง

22,855.20 22,855.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063050122 15/5/2563 - -

4229 ซื้อยา Benzydamine HCl 3 mg/ml spray (D Throat) จํานวน 300

 ขวด

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050149 15/5/2563 - -

4230 ซื้อยา Beraprost sodium 20 mcg tab (Dorner) จํานวน 20 กลอง 11,320.60 11,320.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050133 15/5/2563 - -

4231 ซื้อยา CefTRlaxone 250 mg inj (Cef 3) จํานวน 200 vial 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063050136 15/5/2563 - -

4232 ซื้อยา Chlorpheniramine 2 mg/5 ml syr 60 ml (CPM GPO) 

จํานวน 500 ขวด

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม PR8000063050085 15/5/2563 - -

4233 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg (Apolots) จํานวน 350 กลอง 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063050098 15/5/2563 - -

4234 ซื้อยา Clorazepate (บจ4) 5 mg (Polizep5) จํานวน 20 กลอง , 

Clotrimazole 1% cream 5 gm (Taraten) จํานวน 1000 หลอด

13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด PR8000063050096 15/5/2563 - -

4235 ซื้อยา Cyproheptadine 4 mg tab (TMan) จํานวน 20 ขวด , 

Triamcinolone 0.1% lotion 30 ml (T.V.Lone) จํานวน 50 โหล

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟารมา จํากัด PR8000063050140 15/5/2563 - -
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4236 ซื้อยา DIGOxin 0.50 mg/2 ml inj (Lanoxin) จํานวน 10 กลอง 1,754.80 1,754.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050101 15/5/2563 - -

4237 ซื้อยา DOMperidone 5 mg/5 mL sus 30 ml (Domperdone) 

จํานวน 10 กลอง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด PR8000063050145 15/5/2563 - -

4238 ซื้อยา Dexpanthenol 5% 30 gm (Bepanthen) จํานวน 30 หลอด ,

 Alverine 60+Simethicone 300 mg tab (Meteospasmyl) 

จํานวน 60 กลอง

16,435.20 16,435.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050135 15/5/2563 - -

4239 ซื้อยา Dienogest 2 mg tab (Visanne) จํานวน 50 กลอง 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050077 15/5/2563 - -

4240 ซื้อยา Dorzolamide 2%+TML 0.5% e.d 5 ml (Cosopt) จํานวน 

300 กลอง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063050127 15/5/2563 - -

4241 ซื้อยา Evoflow $25+F125 mcg/P Evohaler 120dose จํานวน 300

 กลอง

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050128 15/5/2563 - -
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4242 ซื้อยา Haloperidol 2 mg (เหลือง) (Halox2) จํานวน 5 กลอง 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด PR8000063050090 15/5/2563 - -

4243 ซื้อยา Ibuprofen 400 mg tab (Duran) จํานวน 100 กลอง 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด PR8000063050142 15/5/2563 - -

4244 ซื้อยา Immuplex Plain 1 kg/bag จํานวน 20 ชิ้น 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050148 15/5/2563 - -

4245 ซื้อยา Ketoconazole 2% w/w cream 5 gm (SporRaxyl) จํานวน 

200 หลอด , Acyclovir 800 mg tab (Clinovir 800) จํานวน 50 

กลอง

13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด PR8000063050125 15/5/2563 - -

4246 ซื้อยา Mometasone 50 mcg nasal spray 140d (NasonexAQ) 

จํานวน 150 ขวด

84,583.50 84,583.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050093 15/5/2563 - -

4247 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) จํานวน 3000 ขวด 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000063050116 15/5/2563 - -
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4248 ซื้อยา Nicardipine 10 mg/10 ml inj (Cardepine) จํานวน 30 กลอง 76,398.00 76,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050106 15/5/2563 - -

4249 ซื้อยา Norepinephrine 4 mg/4 ml (N EPI,Levophed) จํานวน 

200 amp

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063050109 15/5/2563 - -

4250 ซื้อยา Olive oil 60 ml (น้ํามันมะกอก) จํานวน 20 โหล 8,294.60 8,294.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด PR8000063050089 15/5/2563 - -

4251 ซื้อยา Olopatadine 0.2% e.d 2.5 ml (Pataday) จํานวน 60 ขวด 14,252.40 14,252.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050118 15/5/2563 - -

4252 ซื้อยา Ondansetron 4 mg/2 ml inj (Onsia) จํานวน 100 กลอง 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063050105 15/5/2563 - -

4253 ซื้อยา Paliperidone 6 mg (สม) tab (Invega ER) จํานวน 20 กลอง 69,229.00 69,229.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050078 15/5/2563 - -

4254 ซื้อยา Peppermint oil 187 mg cap (Colpermin) จํานวน 100 

กลอง

89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050144 15/5/2563 - -

4255 ซื้อยา Ritonavir 100 mg cap (RTV,Norvir) จํานวน 30 กลอง 39,194.10 39,194.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050103 15/5/2563 - -

4256 ซื้อยา Rupatadine 10 mg tab (Rupafin) จํานวน 10 กลอง 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050092 15/5/2563 - -

4257 ซื้อยา Seretide $50+F250/P Accuhaler 60 dose จํานวน 200 ชุด 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050119 15/5/2563 - -
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4258 ซื้อยา Sevelamer carbonate 800 mg tab (Renvela) จํานวน 50 

กลอง

83,888.00 83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050113 15/5/2563 - -

4259 ซื้อยา Sitafloxacin hydrate 50 mg tab (Gracevit) จํานวน 60 กลอง 55,982.40 55,982.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050102 15/5/2563 - -

4260 ซื้อยา Symbicort Rabihaler 160+4.5/D 120 dose จํานวน 50 

กลอง

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050114 15/5/2563 - -

4261 ซื้อยา Tenofovir 300 mg tab (TDF,Forvic) จํานวน 200 กลอง 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด PR8000063050086 15/5/2563 - -

4262 ซื้อยา Theophylline 200 mg tab (DURALYN-CR200) จํานวน 50 

กลอง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด PR8000063050143 15/5/2563 - -

4263 ซื้อยา Ticagrelor 90 mg tab (Brilinta) จํานวน 30 กลอง 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050111 15/5/2563 - -

4264 ซื้อยา Tranxenamic 250 mg cap (Transamin) จํานวน 50 ขวด 14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เฮลทแคร จํากัด PR8000063050137 15/5/2563 - -

4265 ซื้อยา Vardenafil 20 mg (Levitra) จํานวน 20 กลอง 28,847.20 28,847.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050141 15/5/2563 - -

4266 ซื้อยา Vitamin B 6 100 mg tab (Pyridoxine,Besix) จํานวน 40 

กลอง

20,000.01 20,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรูญเภสัช จํากัด PR8000063050147 15/5/2563 - -
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4267 ซื้อยา Vitamin C 500 mg tab 15 เม็ด/หลอด (Ascee) จํานวน 360 

หลอด

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด PR8000063050138 15/5/2563 - -

4268 ซื้อยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) จํานวน 300 กลอง 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050099 15/5/2563 - -

4269 ซื้อยา loversol 350 mgl/ml 50 ml (Optiray) จํานวน 15 กลอง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด PR8000063050120 15/5/2563 - -

4270 ซื้อยา ขมิ้นชัน 500 mg cap (บริสเตอร 60 cap) จํานวน 1000 กลอง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050083 15/5/2563 - -

4271 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO8000063050028 18/5/2563 - -

4272 ซื้อ SPRING B, 5.5L (FB101) จํานวน 1,100 แกลลอน 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด PR8000063050153 18/5/2563 - -

4273 ซื้อ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จํานวน 765 แกลลอน 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด PR8000063050152 18/5/2563 - -

4274 คาบริการตรวจวิเคราะหความผิดปกติขณะนอนหลับ Sleep Test 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2563

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฮลทแครโซลูชั่น จํากัด PR8000063050154 18/5/2563 - -

4275 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ 27,640.00 27,640.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO8000063050029 20/5/2563 - -

4276 ซอมรถพยาบาลทะเบียน กฉ 6483 9,180.00 9,180.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท PR8000063050165 20/5/2563 - -

4277 ซื้อเครื่องสแกนใบหนา วัดอุณหภูมิ ตรวจสอบสถานการณสวมหนากาก

 และระบบบันทึกขอมูลอัตโนมัติ พรอมเครื่องปลอยเจลลางมืออัตโนมัติ

 จํานวน 1 เครื่อง

68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด PO8000063050030 20/5/2563 - -
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4278 ซื้อวิทยุสื่อสารยานประชาชน 39,455.00 39,455.00 เฉพาะเจาะจง ศรีราชา คอลล ซายน PR8000063050163 20/5/2563 - -

4279 ซอมรถพยาบาลทะเบียน ขษ 9681 4,120.00 4,120.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงตั้งจิตต PR8000063050173 22/5/2563 - -

4280 ซื้อImpress Catheter 5F 80cm 0.038 MIK จํานวน 5 เสน 6,562.50 6,562.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรแคส ซายนเอนซ คอนซัลแตนท จํากัด PR8000063050189 26/5/2563 - -

4281 ซื้อยา Acetylcysteine 300 mg/3 ml inj (Fluimucil) จํานวน 100 

กลอง

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050193 26/5/2563 - -

4282 ซื้อยา Vitamin C 500 mg/2 ml inj จํานวน 10 กลอง 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063050184 26/5/2563 - -
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4283 ซื้อยา Cefixime 100 mg/5 ml syr 30 ml (Cefspan) จํานวน 50 

ขวด , Cefixime 100 mg cap (Cefspan) จํานวน 20 กลอง

35,540.05 35,540.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063050194 26/5/2563 - -

4284 ซื้อยา Pimecrolimus 1% cream 15 gm (Elidel) จํานวน 5 กลอง 3,019.01 3,019.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050191 26/5/2563 - -

4285 ซื้อยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml จํานวน 112 ถุง 88,592.00 88,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063050185 26/5/2563 - -

4286 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063050199 27/5/2563 - -

4287 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 2 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด PR8000063050202 27/5/2563 - -

4288 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 11,950.00 11,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063050203 27/5/2563 - -
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4289 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050209 27/5/2563 - -

4290 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050210 27/5/2563 - -

4291 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 97,400.00 97,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050197 27/5/2563 - -

4292 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050229 27/5/2563 - -
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4293 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063050221 27/5/2563 - -

4294 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050224 27/5/2563 - -

4295 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 18,910.00 18,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050226 27/5/2563 - -

4296 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050222 27/5/2563 - -
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4297 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050227 27/5/2563 - -

4298 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050225 27/5/2563 - -

4299 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050223 27/5/2563 - -

4300 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050228 27/5/2563 - -
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4301 คาจางตรวจรังสีวิทยา ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จํากัด PO8000063050032 27/5/2563 - -

4302 คาจางตรวจรังสีวิทยา ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จํากัด PO8000063050031 27/5/2563 - -

4303 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย 

ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร PO8000063050035 28/5/2563 - -

4304 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนมิถุนายน 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารไอเอ แลบบอราทอรี่ จํากัด PO8000063050034 28/5/2563 - -

4305 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนมิถุนายน 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด PO8000063050033 28/5/2563 - -

4306 ซื้อกอส pad 3*3 นิ้ว 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063050196 27/5/2563 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4307 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง 11,070.00 11,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด PR8000063050200 27/5/2563 - -

4308 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050198 27/5/2563 - -

4309 ขอจัดซื้อ/จาง ถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาล (สํานักงาน) 21,548.00 21,548.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR8000063050287 28/5/2563 - -

4310 ขอจางซอมวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 1,037.90 1,037.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จํากัด PR8000063050265 28/5/2563 - -

4311 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย (พัสด)ุ 54,570.00 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050258 28/5/2563 - -

4312 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย (พัสด)ุ 60,091.20 60,091.20 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล PR8000063050267 28/5/2563 - -

หนา้ 750



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4313 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย (พัสด)ุ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด PR8000063050269 28/5/2563 - -

4314 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย (พัสด)ุ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด PR8000063050252 28/5/2563 - -

4315 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย (พัสด)ุ 11,280.00 11,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร ทริลเลียน จํากัด PR8000063050264 28/5/2563 - -

4316 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย (พัสด)ุ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอรโน จํากัด PR8000063050268 28/5/2563 - -

4317 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย (พัสด)ุ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด PR8000063050256 28/5/2563 - -

4318 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย (พัสด)ุ 32,750.00 32,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063050266 28/5/2563 - -

หนา้ 751



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4319 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย (พัสด)ุ 32,750.00 32,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด PR8000063050270 28/5/2563 - -

4320 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย (พัสด)ุ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด PR8000063050240 28/5/2563 - -

4321 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอรเมด จํากัด PR8000063050246 28/5/2563 - -

4322 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050244 28/5/2563 - -

4323 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050303 28/5/2563 - -

หนา้ 752



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4324 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050239 28/5/2563 - -

4325 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอรปอรเรชั่น จํากัด PR8000063050241 28/5/2563 - -

4326 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 5,360.70 5,360.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063050238 28/5/2563 - -

4327 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050277 28/5/2563 - -

หนา้ 753



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4328 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050304 28/5/2563 - -

4329 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเพิล อินโนเวชั่น จํากัด PR8000063050263 28/5/2563 - -

4330 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จํากัด PR8000063050254 28/5/2563 - -

4331 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จํากัด PR8000063050299 28/5/2563 - -

4332 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส จํากัด PR8000063050295 28/5/2563 - -

หนา้ 754



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4333 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050279 28/5/2563 - -

4334 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050294 28/5/2563 - -

4335 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050276 28/5/2563 - -

4336 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050262 28/5/2563 - -

4337 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050243 28/5/2563 - -

หนา้ 755



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4338 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050253 28/5/2563 - -

4339 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ PR8000063050237 28/5/2563 - -

4340 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ PR8000063050298 28/5/2563 - -

4341 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 15,292.44 15,292.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050261 28/5/2563 - -

4342 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด PR8000063050301 28/5/2563 - -

4343 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000063050297 28/5/2563 - -

หนา้ 756



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4344 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 16,600.00 16,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด PR8000063050292 28/5/2563 - -

4345 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 16,600.00 16,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด PR8000063050293 28/5/2563 - -

4346 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ PR8000063050250 28/5/2563 - -

4347 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกสินทรเวชภัณฑ จํากัด PR8000063050259 28/5/2563 - -

4348 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050242 28/5/2563 - -

4349 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050285 28/5/2563 - -

หนา้ 757



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563
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4350 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 25,840.00 25,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด PR8000063050257 28/5/2563 - -

4351 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จํากัด PR8000063050249 28/5/2563 - -

4352 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด PR8000063050291 28/5/2563 - -

4353 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 28,400.00 28,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จํากัด PR8000063050300 28/5/2563 - -

4354 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ PR8000063050260 28/5/2563 - -

4355 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด PR8000063050305 28/5/2563 - -
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4356 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050282 28/5/2563 - -

4357 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050281 28/5/2563 - -

4358 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด PR8000063050286 28/5/2563 - -

4359 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด PR8000063050288 28/5/2563 - -

4360 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด PR8000063050289 28/5/2563 - -
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4361 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 43,977.00 43,977.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063050306 28/5/2563 - -

4362 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 46,545.00 46,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050280 28/5/2563 - -

4363 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 46,545.00 46,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050283 28/5/2563 - -

4364 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 46,973.00 46,973.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050247 28/5/2563 - -
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4365 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด PR8000063050290 28/5/2563 - -

4366 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050245 28/5/2563 - -

4367 คาบริการสลายนิ่ว หองผาตัด 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จํากัด PR8000063050302 28/5/2563 - -

4368 ซื้อกระดาษเช็ดมือแบบยาว 72,000.73 72,000.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR8000063050273 28/5/2563 - -

4369 ซื้อที่วัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรท 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด PR8000063050271 28/5/2563 - -

4370 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23 รายการ 38,680.00 38,680.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR8000063050275 28/5/2563 - -
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4371 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย (พัสด)ุ 23,604.20 23,604.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050318 29/5/2563 - -

4372 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย (พัสด)ุ 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063050317 29/5/2563 - -

4373 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย (พัสด)ุ 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063050320 29/5/2563 - -

4374 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย (พัสด)ุ 57,908.40 57,908.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063050316 29/5/2563 - -

4375 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย(พัสด)ุ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลทแคร จํากัด PR8000063050321 29/5/2563 - -
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4376 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนมิถุนายน 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด PO8000063050036 29/5/2563 - -

4377 ซอมรถทะเบียน  ขษ 9681 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท PR8000063050326 29/5/2563 - -

4378 จางตัดเย็บผาสําหรับหอผูปวยสามัญ 5 รายการ 99,456.00 99,456.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล จํากัด PO8000063050037 29/5/2563 - -

4379 ซื้อน้ํายาทําความสะอาด 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด PR8000063050313 29/5/2563 - -

4380 ซื้อออกซิเจนชนิดทอ 2 รายการ 10,357.60 10,357.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด PR8000063050312 29/5/2563 - -

4381 ซอมตูชารท 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงตั้งจิตต PR8000063050325 29/5/2563 - -

4382 ขออนุมัติคาจางตัดแตงตนไมหลังอาคารฉลองราชย 50 ป 33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน สุพรรณ PR9000063050041 7/5/2020 - -
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4383 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสองสวางรอบโรงเรียนและหอพระ 53,400.00 53,400.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ คลองแคลว PR9000063050039 7/5/2020 - -

4384 ขออนุมัติจัดจางใสกระจกหองเก็บของอาคารฉลองราชย 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ PR9000063050029 7/5/2020 - -

4385 ขออนุมัติรื้อหนาตางบานเกล็ดและเหล็กดัดออก พรอมติดตั้งใหมและ

ทาสี

75,300.00 75,300.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ PR9000063050034 7/5/2020 - -

4386 ขออนุมัติซอมแซมหองนาฎศิลปและหองดนตรีสากล 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวศิลปธร จันแกววิวัฒน PR9000063050042 7/5/2020 - -

4387 ขออนุมัติซอมเกียรทดน้ําพรอมคาแรง 8,985.00 8,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต (1997) จํากัด PR9000063050040 7/5/2020 - -

4388 ขออนุมัติซอมรถเข็นเก็บขยะ 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง  นาย สุวิทย เปลงปลั่ง PR9000063050030 7/5/2020 - -
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4389 ขออนุมัติซอมปมน้ําพรอมคาแรง 7,530.00 7,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต (1997) จํากัด PR9000063050031 7/5/2020 - -

4390 ขออนุมัติซอมดาดฟา อาคารบูรณาการ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง  นาย วศิลปธร จันแกววิวัฒน PR9000063050043 7/5/2020 - -

4391 ขออนุมัติซื้อเครื่องขัดกระดาษทรายขนาดเล็ก จํานวน 1 ตัว 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอังกูร เอี่ยมโอภาส PR9000063050044 7/5/2020 - -

4392 ขออนุมัติเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถปคอัพและรถจักรยานยนต 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง  นาย สุวิทย เปลงปลั่ง PR9000063050033 7/5/2020 - -

4393 ขออนุมัติจางพันมอเตอรคอนเดนเซอร จํานวน 1 ลูก 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง รานวิเชียรไดนาโม PR9000063050038 7/5/2020 - -

4394 ขออนุมัติจางเหมารถ จํานวน 5 รายากร 44,750.00 44,750.00 เฉพาะเจาะจง นายทมรัตน  ขาวเหลือง PR9000063050036 7/5/2020 - -

4395 ขออนุมัติซื้อน้ํายาดับเพลิง จํานวน 34 เครื่อง 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จํากัด PR9000063050045 7/5/2020 - -
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4396 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 27 รายการ 28,452.37 28,452.37 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000063050037 7/5/2020 - -

4397 ขออนุมัติจางตัดตนไม จํานวน 2 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน สุพรรณ PR9000063050072 15/5/2020 - -

4398 ขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย พรมสอน PR9000063050073 15/5/2020 - -

4399 ขออนุมัติซื้อธงชาติ จํานวน 3 รายการ 13,700.00 13,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงประชาธิปไตย จํากัด PR9000063050071 15/5/2020 - -

4400 ขออนุมัติคาจางเย็บธงชาติ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาว อารีย ขุนพล PR9000063050108 21/5/2020 - -

4401 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพสําเนาสีดําริโก เจพ1ี2 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000063050112 22/5/2020 - -

4402 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกเอเอฟ 1060 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000063050109 22/5/2020 - -

4403 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมปมน้ํา, บันไดอลูมิเนียม 6,441.40 6,441.40 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชีนเนอรี่ PR9000063050115 22/5/2020 - -
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4404 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอานบัตร จํานวน 1เครื่อง 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR9000063050116 22/5/2020 - -

4405 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 70 แกรม เอ4 32,399.60 32,399.60 เฉพาะเจาะจง หจก. ไรซเปเปอร กรุป PR9000063050111 22/5/2020 - -

4406 ขออนุมัติจัดทําตัวปมนูน, ตรายางหมึกในตัว 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR9000063050114 22/5/2020 - -

4407 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพสําเนา SF สีดํา 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด PR9000063050113 22/5/2020 - -

4408 ขออนุมัติจัดซื้อสมุด จํานวน 5 รายการ 83,050.00 83,050.00 เฉพาะเจาะจง โครงการสวัสดิการรานคา โรงเรียนสาธิต "พิบูล

บําเพ็ญ"

PR9000063050053 6/5/2020 - -

4409 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร 17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000063050052 6/5/2020 - -

4410 ขออนุมัติจัดซื้อกลองจุ ลทรรศน ชนิด 2 ตา 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง วี แอนด ดี เทรดดิ้ง PR9000063050064 14/5/2020 - -
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4411 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอลชนิดน้ํา  จํานวน 30 ถุง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PR9000063050149 29/5/2020 - -

4412 ขออนุมัติจัดซื้อหนากากอนามัย  จํานวน 20 กลอง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิโชติ อินเตอรเทรด จํากัด PR9000063050148 29/5/2020 - -

4413 ขออนุมัติซื้ออาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับประชุมเพื่อทราบนโยบาย

การฝกนักศึกษาวิชาทหาร ป 2563 วันที่ 7 พ.ค. 63

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพน ลอวสัน จํากัด    บมจ. ซีพี ออลล PR9000063050003 5/5/2020 - -

4414 ขออนุมัติซ อมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 ชุด 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000063050035 7/5/2020 - -

4415 ขออนุมัติซื้อแอลกอฮอลเจล จํานวน 24 ขวด 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมนึกเภสัช PR9000063050028 7/5/2020 - -

4416 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ 4,791.55 4,791.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR9000063050032 7/5/2020 - -
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4417 ขออนุมัติจัดทําปายไวนิล 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063050054 12/5/2020 - -

4418 ขออนุมัติจางเหมาบริการปฏิบัติงานเจาหนาที่พยาบาล จํานวน 4 เดือน 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดวงพร เผือกพูลผล PO9000063050012 28/5/2020 - -

4419 ขออนุมัติจัดทําตรายาง ฝายวิชาการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR9000063050107 21/5/2020 - -

4420 ขออนุมัติจัดทําตรายาง ฝายมัธยมศึกษา 2,060.00 2,060.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR9000063050106 21/5/2020 - -

4421 ขออนุมัติจัดซื้อเชือกสีแดง 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง  ราน ไถเส็ง PR9000063050105 21/5/2020 - -

4422 ขออนุมัติซื้ออาหารวางสําหรับประชุมจัดทําแนวปฏิบัติในการดําเนิน

มาตรการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคในโรงเรียน วันที่ 22 พ.ค. 63

630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ทองโท             บมจ. ซีพี ออลล PR9000063050110 22/5/2020 - -

4423 ขออนุมัติจางเหมาในการปฏิบัติงาน ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและ

บัญชี จํานวน 4 เดือน

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี ศรีหาโคตร PO9000063050013 29/5/2020 - -
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4424 ขออนุมัติซื้ออาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับประชุมฝายประถมศึกษา 

วันที่ 1 ม.ิย. 63

840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ทองโท             บมจ. ซีพี ออลล PR9000063050143 29/5/2020 - -

4425 ขออนุมัติซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับประชุมฝายปฐมวัย 

วันที่ 2 ม.ิย. 63

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ทองโท             บมจ. ซีพี ออลล     

          นางกาญจนา สีกา

PR9000063050145 29/5/2020 - -

4426 ขออนุมัติจางซอมสายไฟเบอรออฟติกฝายปฐมวัย จํานวน 1 งาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000063050002 1/5/2020 - -

4427 ขออนุมัติจัดซื้อสปอตไลทไฟโซลาเซล LED 200 วัตต 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ คลองแคลว PR9000063050062 13/5/2020 - -

4428 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจัดทําปายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาว พุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063050132 26/5/2020 - -
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4429 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ 11,050.00 11,050.00 เฉพาะเจาะจง ราน คัดสรรเครื่องเขียนและอุปกรณสํานักงาน PR9000063050057 12/5/2020 - -

4430 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง  ราน K & Y เครื่องเขียนและ Gift Shop PR9000063050055 12/5/2020 - -

4431 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 13 รายการ 18,580.00 18,580.00 เฉพาะเจาะจง  ราน stationary เครื่องเขียน PR9000063050056 12/5/2020 - -

4432 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 21 รายการ 30,504.50 30,504.50 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR9000063050058 12/5/2020 - -

4433 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต ย-3924 เดือน 

พ.ค 2563

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR1000063050001 1/5/2020 - -

4434 ขออนุมัติเบิกเงินคาเทปตีเสนและรางปลั๊กไฟ 10 เมตร 4,340.00 4,340.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR1000063050004 5/5/2020 - -

4435 ขออนุมัติเบิกเงินคาเจลลางมือ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ  เดชสุภา PR1000063050002 5/5/2020 - -
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4436 ขออนุมัติเบิกเงินคาบริการระบบวารสารออนไลน ของระบบ ThaiJO2.0 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ

PR1000063050009 7/5/2020 - -

4437 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมตลับและเติมหมึกเครื่องพิมพ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง รานแอดวานซ พีซี PR1000063050010 12/5/2020 - -

4438 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดทําปายชื่ออาจารย ผศ.ดร.รจฤดี  โชติกาวินทร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063050017 14/5/2020 - -

4439 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอร 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1000063050016 14/5/2020 - -

4440 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องวัดความเร็วลมความชื้นอุณหภูมิ 7,778.90 7,778.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จํากัด PR1000063050019 18/5/2020 - -

4441 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รายวิชา 

71120559 การบําบัดโรคเบื้องตน

6,180.00 6,180.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช PR1000063050023 25/5/2020 - -
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4442 ขออนุมัติเบิกเงินคาผาเช็ดทําความสะอาดผิวแบบเปยกแอนตี้แบคทีเรีย 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) PR1000063050024 25/5/2020 - -

4443 ขออนุมัติเบิกเงินคาอัพเดทโปรแกรมของเครื่องเก็บตัวอยางฝุนขนาดเล็ก 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จํากัด PR1000063050025 26/5/2020 - -

4444 ขออนุมัติเบิกเงินคา Hard disk 4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว ดีเวลลอปเมนท จํากัด PR1000063050028 27/5/2020 - -

4445 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมรายงานประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

496.00 496.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063050027 27/5/2020 - -

4446 จางเหมาเดินสายไฟพรอมอุปกรณสําหรับรองรับการติดตั้งเตาไฟฟา 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอทเทอรี เคลย จํากัด PR2300063040024 27/5/2020 - -

4447 ขออนุมัติจัดจางบํารุงรักษาโปรแกรมระบบสงเอกสาร และเลขที่หนังสือ

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสผานเครือขาย Online งวดที่ 2 (1 กพ.63-31 

พค.63)

28,533.33 28,533.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด PR0206063060003 1/6/2020 - -

4448 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 6 อัน 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ วงษวัฒนพงษ PR0206063060005 2/6/2020 - -
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4449 ขออนุมัติจัดซื้อกรอบพรอมรูป พระบรมฉายาลักษณรัชกาลที่ 10 และ

พระราชินี ขนาด 16*20 นิ้ว จํานวน 2 กรอบ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพารททาม PR0206063060006 2/6/2020 - -

4450 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิลขึงโครงไม ขนาด 1.2*2.4 เมตร พรอม

ติดตั้ง จํานวน 14 ปาย

9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR0206063060220 19/6/2020 - -

4451 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 

พรอมติดตั้ง และทอน้ํายาสวนเกินมาตรฐาน จํานวน 8 เมตร จํานวน 1 

เครื่อง

25,252.00 25,252.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206063050176 1/6/2020 - -

4452 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดไขอัตโนมัติ Infrared Thermomenter 2 

เครื่อง

4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ สวัสดีฟารมากรุป PR0206063060078 9/6/2020 - -

4453 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ หองหัวหนางานบริ่การและ

สวัสดิการนิสิต จํานวน 1 เครื่อง

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206063060077 9/6/2020 - -

4454 ขออนุมัติจัดจางซอมเมนไฟฟาหองพักนิสิต 115 และหองน้ําชั้น 4 ใน

หอพักกองกิจการนิสิต 1 จํานวน 1 งาน

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค PR0206063060075 9/6/2020 - -

4455 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมหลังคาคลุมอาคารศูนยกิจกรรมนิสิต บริเวณ

ดานหนาทางเขาอาคารกองกิจการนิสิต จํานวน 1 งาน

94,000.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจง โหนง เจริญกอสราง PO0206063060002 10/6/2020 - -
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4456 ขออนุมัติจัดซื้อเสื้อกั๊กสะทองแสงและจางสกรีน จํานวน 120 ตัว รวม 2

 งาน

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร เกงการพานิช /     นายมณฑล  โชค

ชัยวีรวัฒน

PR0206063060118 12/6/2020 - -

4457 ขออนุมัติจัดจางทําระบบสารสนเทศแอพพลิเคชั่น กองกิจการนิสิต 

จํานวน 1 งาน

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 9 ดีเวลอป จํากัด PO0206063060004 1/7/2020 - -

4458 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล จํานวน 6 ปาย 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน ลารจ ฟอรจูน 18 PR0206063060117 12/6/2020 - -

4459 ขออนุมัติจัดจางซอมระบบงานเดินทอโถปสสาวะชาย อาคารศูนย

กิจกรรมนิสิต 2 จํานวน 1 งาน

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จําปาบุรี PO0206063060005 17/6/2020 - -

4460 ขออนุมัติจัดจางซอมทอทางดูดน้ําเครื่องปมน้ํา 1 ชุด 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206063060133 16/6/2020 - -

4461 ขออนุมัติจัดจางทําฉากประกอบการแสดง โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม

ระดับปริญญาตรี ประจําป 2563 จํานว น1 งาน

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชิตชัย  ผดุงประเสริฐ PR0206063060226 19/6/2020 - -

4462 ขออนุมัติจัดจางแตงหนาและทําผม (ผูบริหาร) จํานวน 5 ทาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะโชค  ลีลอย PR0206063060225 19/6/2020 - -
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4463 ขออนุมัติจัดจางเหมาการแสดง จํานวน 3 ชุด รายละเอียดตามใบเสนอ

ซื้อจางแนบทายนี้

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพรพงศ  วงษศิริ PR0206063060227 19/6/2020 - -

4464 ขออนุมัติจัดเชาอุปกรณถายทอดสด จํานวน 1 งาน 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนนทร  กวีวัฒนวงศ PR0206063060229 22/6/2020 - -

4465 ขออนุมัติจัดจางพิธีกรดําเนินรายการ จํานวน 1 งาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒินันท  พึ่งประยูร PR0206063060231 22/6/2020 - -

4466 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปมน้ํา อาคารหอพักกองกิจการนิสิต 1 (14) 

 จํานวน 1 เครื่อง

7,450.00 7,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206063060247 24/6/2020 - -

4467 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ หอง 111 หอพักกองกิจการ

นิสิต 1  จํานวน 1 เครื่อง

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206063060257 25/6/2020 - -

4468 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง 3 อัน 660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ  วงษวัฒนพงษ PR0206063060290 30/6/2020 - -

4469 ขอความเห็นชอบเสนอคาจางถายเอกสารพรอมเย็บเลมและเขาปก

เอกสาร

7,800.00        7,800.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR0206063060291 30/6/2020 - -

4470 ขอความเห็นชอเสนอซอมเครื่องพิมพ 3,900.00        3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063060008 2/6/2020 - -

4471 ขอความเห็นชอบเสนอถายเอกสารพรอมเขาเลม 195.00           195.00 เฉพาะเจาะจง
นายวันธวัช  เรืองศรี

PR0206063060026 5/6/2020 - -

4472 ขอความเห็นชอบเสนอจางเดินสาย Lan Cat6 พรอมอุปกรณ 15,943.00      15,943.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206063060056 8/6/2020 - -
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4473 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําตรายาง 1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค PR0206063060112 12/6/2020 - -

4474 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ 3,210.00        3,210.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206063060177 18/6/2020 - -

4475 ขอความเห็นชอบเสนอจางติดตั้ง LCD TV 5,350.00        5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206063060180 18/6/2020 - -

4476 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องไทยธรรม 4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist PR0206063060224 19/6/2020 - -

4477 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อผาโทเร 1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แตฮุยลง PR0206063060222 19/6/2020 - -

4478 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อถุงพลาสติก 1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีรัตน  เกียรติมนัสสกุล PR0206063060221 19/6/2020 - -

4479 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเทปพิมพและเทปลบคําผิด 7,320.00        7,320.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด ที ออฟฟศ ซัพพลาย PR0206063060246 24/6/2020 - -

4480 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําปาย 22,800.00      22,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR0206063060248 24/6/2020 - -
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4481 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนากากอนามัย 1,100.00        1,100.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0206063060259 25/6/2020 - -

4482 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อพวงมาลัย 2,500.00        2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมหยก PR0206063060261 25/6/2020 - -

4483 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อพวงมาลัย 1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมหยก PR0206063060268 25/6/2020 - -

4484 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อผลไมสําหรับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 17,000.00      17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) PR0206063060260 25/6/2020 - -

4485 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อชอดอกไม 4,800.00        4,800.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร PR0206063060256 25/6/2020 - -

4486 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกระดาษการดขาว 500.00           500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0206063060255 25/6/2020 - -
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4487 ขอความเห็นชอบจัดทํากรอบรูป 33,600.00      33,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ  กิตติมหาธรรม PR0206063060269 25/6/2020 - -

4488 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อพวงมาลัยดอกไมสด 3,850.00        3,850.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist PR0206063060283 29/6/2020 - -

4489 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อผาตวน 13,500.00      13,500.00 เฉพาะเจาะจง ณ แฟชั่น PR0206063060288 30/6/2020 - -

4490 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถอเนกประสงค ทะเบียน ขค5391 ชลบุรี 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร PR0206063060045 5/6/2020 - -

4491 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถสวัสดิการ เบอร 4 จํานวน 5 รายการ 4,021.06 4,021.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด PR0206063060048 5/6/2020 - -

4492 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถบัสปรับอากาส จํานวน 35 ที่นั่ง 

ทะเบียน 40-0497 ชลบุรี

7,842.03 7,842.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด PR0206063060046 5/6/2020 - -

4493 ขออนุมัติเบิกเงินคาธงตราสัญลักษณ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานธงวันชาติ PR0206063060047 5/6/2020 - -

4494 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206063060051 6/6/2020 - -

4495 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถอีแตน และรถแทรกเตอร 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063060053 6/6/2020 - -
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4496 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเปลี่ยนอุปกรณของตูคอนโทรลควบคุมโรงสูบ 1 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206063060050 6/6/2020 - -

4497 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซมหองน้ํา 1,316.10 1,316.10 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063060049 6/6/2020 - -

4498 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิฟตโดยสาร จํานวน 1 ลูก 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด PR0206063060054 6/6/2020 - -

4499 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุประปา จํานวน 2 รายการ 557.80 557.80 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063060052 6/6/2020 - -

4500 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206063060157 17/6/2020 - -

4501 ขออนุมัติเบิกเงินคาขวดพลาสติกพรอมฝาปม 200 ชุด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง Top Trend Manufacturing Co.,Ltd PR0206063060151 17/6/2020 - -

4502 ขออนุมัติเบิกเงินคาเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด จํานวน 9 เครื่อง 17,910.00 17,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0206063060152 17/6/2020 - -

4503 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับปรับปรุงศูนยรีไซเดิลเปนบานพักพิง

สุนัขจรจัด

46,400.55 46,400.55 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063060156 17/6/2020 - -

4504 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถบัสปรับอากาศ จํานวน 50 ที่นั่ง 

ทะเบียน 40-0964 ชลบุรี

16,491.70 16,491.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแกนสยาม บริการ จํากัด PR0206063060161 18/6/2020 - -
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4505 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ จํานวน 8 รายการ 9,303.81 9,303.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0206063060208 19/6/2020 - -

4506 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเปลี่ยนเสาไฟฟา จํานวน 1 งาน 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุรักษ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PR0206063060211 19/6/2020 - -

4507 ขออนุมัติเบิกเงินคาสติ๊กเกอร และปายไวนิล จํานวน 6 รายการ 5,880.00 5,880.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ PR0206063060205 19/6/2020 - -

4508 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถสวัสดิการ เบอร 5 จํานวน 8 รายการ 16,467.30 16,467.30 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต PR0206063060209 19/6/2020 - -

4509 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตู ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต PR0206063060279 27/6/2020 - -

4510 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุ อุปกรณ สําหรับมาตรการในการปอง

วิกฤตการณจากโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

9,524.00 9,524.00 เฉพาะเจาะจง รานอนันตเภสัช 

และนายนิติธร  สินาเจริญ

PR0209063060001 1/6/2020 - -

4511 ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินคาวัสดุสํานักงานของงานภาคสนาม 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญภัณฑ และรานลิตไดนาโม PR0209063060002 1/6/2020 - -

4512 ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินคาวัสดุสํานักงาน (แล็คซีนสีแดง) 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน PR0209063060005 4/6/2020 - -

4513 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางแกกระแสไฟฟาขัดของ เมื่อวันที่ 4 

มิถุนายน พ.ศ. 2563

4,196.37 4,196.37 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค(วัฒนานคร) PR0209063060018 4/6/2020 - -
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4514 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมรถบัสปรับอากาศ หมายเลข

ทะเบียน 50-0520 ชลบุรี

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไกรเพชร  วงคสวัสดิ์ PR0209063060010 9/6/2020 - -

4515 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมรถไถ หมายเลขทะเบียน ตค 

4888

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัติ รสแกน PR0209063060009 9/6/2020 - -

4516 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุและอุปกรณโครงการการจัดการขยะรี

ไซเคิล (ภายใตโครงการวิทยาเขตสีเขียว BUU-SK Green Campus)

54,253.00 54,253.00 เฉพาะเจาะจง 1รานลุงปกไมมงล

2บจก.ลานแชมปอิงคเจ็ท (สนญ)

3นายไพรัติ รสแกน

4หจก.เหล็กวัฒนา (สนญ)

5รานบ.ีพี.เพื่อนนักเรียน

ร6านแซทเอ็นพี อะครีลิค

7หจก.วัฒนาเมทัลชีท

8รานศรีทอง

PR0209063060011 10/6/2020 - -
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4517 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมหองน้ําอาคารเทียนทอง 19,195.80 19,195.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวาย พารค คอนซัลแทนท จํากัด PR0209063060014 12/6/2020 - -

4518 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมหองน้ําอาคารตึกวิจัย 11,138.70 11,138.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวาย พารค คอนซัลแทนท จํากัด PR0209063060015 12/6/2020 - -

4519 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมหองน้ําอาคาร ศ.ดร.สุชาติ 

อุปถัมภ

39,750.50 39,750.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวาย พารค คอนซัลแทนท จํากัด PR0209063060013 12/6/2020 - -

4520 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางบริการตรวจสภาพรถใชแกส LPG 

หมายเลขทะเบียน กค 3602 สระแกว ตามหลักเกณฑใหมของกรม

ขนสงทางบก

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารเทค จํากัด PR0209063060016 15/6/2020 - -

4521 ขออนุมัติเบิกเงินคาประกันภัยรถยนต หมายเลขทะเบียน กค 3602 

สระแกว และ นข 1833 สระแกว

21,493.09 21,493.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) PR0209063060017 15/6/2020 - -

4522 ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินคาตรายาง 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน PR0209063060019 17/6/2020 - -
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4523 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมเครื่องปรับปากาศ หองพัก

อาจารยคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ชั้น 4 อาคาร ศ.ดร.สุชาติ

อุปถัมภ

3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรัพยทรายทอง 2016 PR0209063060023 22/6/2020 - -

4524 ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินคาน้ําดื่มถัง จํานวน 8 ถัง 128.00 128.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมชาย โพธิ์ศรี PR0209063060024 26/6/2020 - -

4525 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณหอพักสําหรับการเชารายวัน 

หอพักวิทยาเขตสระแกว

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง รานคาในตลาดสดวัฒนานคร PR0209063060028 30/6/2020 - -

4526 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําปายไวนิล 5,400.00        5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR0206063060064 8/6/2020 - -

4527 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ เพื่อใชในโครงการ

ตางๆ ดานจริยธรรมการวิจัย

15,567.37 15,567.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0206063050171 2/6/2020 - -

4528 ขออนุมัติจัดทําเอกสารรายงานความกาวหนาโครงการนํารองภายใต

การดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร

810.00 810.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส PR0206063060030 5/6/2020 - -

4529 ขออนุมัติจัดจางแกไขเปลี่ยนทอน้ําแอรและใสรางคอบทอน้ํา หมายเลข

ครุภัณฑ 4120-001-0001-32/40

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206063050137 18/6/2020 - -

4530 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ เพื่อใชในการจัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนองพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 ม.ิย. 63 ณ โรงแรมบาง

แสนเฮอริเทจ

4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR0206063060183 18/6/2020 - -

หนา้ 784



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4531 ขออนุมัติซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR0206063050153 18/6/2020 - -

4532 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งเดินสายสัญญาณ LAN หองมาตรฐานการวิจัยที่

ปรับปรุงใหม เพิ่ม 1 จุด

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063060206 19/6/2020 - -

4533 ขออนุมัติจางทําแผนพับและปายประชาสัมพันธ เพื่อใชในการ

ประชาสัมพันธแผนงานพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร (Service 

Platform) งานระบบฐานขอมูลโครงการสรางพื้นฐาน

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR0206063060203 19/6/2020 - -

4534 ขออนุมัติปรับปรุงหองผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนามาตรฐานการวิจัย 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PO0206063060041 29/6/2020 - -

4535 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ สําหรับวัดไขผูเขารวมประชุม อบรม 

ตามโครงการตางๆ ภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย และเพื่อปองกันการติดเชื้อโรคโคโรนา 2019

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด PR0206063060264 25/6/2020 - -

4536 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร องคการบริหารสวนตําบลคลองตําหรุ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ     ราคาจาง 

1,200 บาท

โครงการบริการวิชาการ 0/1/1900 - -

4537 ขออนุมัติจัดจางเก็บแบบสอบถาม องคการบริหารสวนตําบลคลองตําหรุ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศาชล  บุโรดม              ราคาจาง 

10,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 0/1/1900 - -

4538 ขออนุมัติจัดจางวิเคราะหขอมูล องคการบริหารสวนตําบลคลองตําหรุ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศาชล  บุโรดม              ราคาจาง 

10,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 0/1/1900 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4539 ขออนุมัติจางเหมาฉีดพนฆาเชื้อภายในอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร

และนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพียว เอ็นเตอรไพรส จํากัด  ราคาจาง 

40,000 บาท

PO0300063060001 5/6/2563 - -

4540 ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ Notebook คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด   ราคาซื้อ 2,500

 บาท

PR0300063060012 8/6/2563 - -

4541 ขออนุมัติจางถายเอกสารเลมประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการ

ศึกษษ 2562

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ     ราคาจาง 

6,000 บาท

PR0300063060035 11/6/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4542 ขออนุมัติจัดซื้อฝาครอบปุมกดลิฟต 2,947.85 2,947.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

                 ราคาซื้อ 2,947.85 บาท

PR0300063060034 11/6/2563 - -

4543 ขออนุมัติจัดจางเหมาติดสติ๊กเกอรภายในลิฟทของคณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ          ราคาจาง 

16,000 บาท

PO0300063060002 15/6/2563 - -

4544 ขออนุมัติจัดจางทําวารสารเศรษฐศาสตรการเมือง บูรพา ปที่ 8 ฉบับที่ 

1 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ออล อิน วัน เพรส แอนด ซัพ

พลาย                  ราคาจาง 17,400 บาท

PO0300063060003 16/6/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4545 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร A4 ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ         ราคาจาง 

22,000 บาท

PO0300063060005 22/6/2563 - -

4546 ขออนุมัติคาบริการระบบวารสารออนไลนของระบบ ThaiJo2.0 

(วารสารเศรษฐศาสตรการเมืองบูรพา)

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย      ราคา

คาบริการ 10,700 บาท

PR0300063060047 22/6/2563 - -

4547 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํานักงานของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 14,210.25 14,210.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)    ราคาซื้อ 

14,210.25 บาท

PO0300063060006 24/6/2563 - -

4548 ขออนุมัติจางเหมาบริการซักพรม (อาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ) 63,558.00 63,558.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด               ราคาจาง 

63,558 บาท

PO0300063060008 25/6/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4549 ขออนุมัติจางเหมาซอมแซมและบํารุงรักษา อาคาร ดร.ผาสุข กุลละ

วณิชย (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ) คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

62,595.00 62,595.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

               ราคาจาง 62,595 บาท

PO0300063060007 25/6/2563 - -

4550 ขออนุมัติจางเหมาตรวจเช็คเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) อาคาร

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กฤษณะภัค จํากัด          ราคาจาง 

99,000 บาท

PO0300063060009 29/6/2563 - -

4551 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล 530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 530.00 PR0400063060001 1/6/2563 - -

4552 ขออนุมัติซื้อวัสดุ อุปกรณในการซอมเปลี่ยนปลั๊กไฟ 8,693.75 8,693.75 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไลทติ้ง แอนด อิเล็คทริค 

8,693.75

PR0400063060008 1/6/2563 - -

4553 ขออนุมัติจัดซื้อกระเชาผลไม 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ 1,600.00 PR0400063060002 1/6/2563 - -

4554 ขออนุมัติซื้อผลิตภัณฑทําความสะอาดผาเด็ก 2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 2,475.00 PR0400063060016 2/6/2563 - -

4555 ขออนุมัติซื้ออุปกรณจายไฟฟา 6,290.00 6,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 6,290.00 PR0400063060011 2/6/2563 - -

4556 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรรี่สําหรับเครื่องสํารองไฟฟา เมาสแบบ USB และ

ฮารดดิสก ขนาด 1 TB

3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด 3,775.00 PR0400063060010 2/6/2563 - -

4557 ขออนุมัติซื้อวัสดุไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สังฆภัณฑ 210.00 PR0400063060014 2/6/2563 - -

4558 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 12,840.00 PR0400063060009 2/6/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4559 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมใจเจริญรุงเรือง จํากัด 260.00 PR0400063060015 2/6/2563 - -

4560 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 2,025.00 PR0400063060041 5/6/2563 - -

4561 ขออนุมัติซื้อผาคอตตอน และวัสดุอุปกรณ 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณดี ชะโรจนบวร 2,840.00 PR0400063060042 5/6/2563 - -

4562 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 700.00 PR0400063060049 5/6/2563 - -

4563 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการดําเนินโครงการฯ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 1,708.00 PR0400063060050 5/6/2563 - -

4564 ขออนุมัติซื้อหมอนใยสังเคราะห 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 14,400.00 PR0400063060038 5/6/2563 - -

4565 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 600.00 PR0400063060056 8/6/2563 - -

4566 ขออนุมัติจางเปลี่ยนขนาดเกลียวลอเตียงผูปวย 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรจักดิ์ อัครหิรัญกิตติ์ 4,800.00 PR0400063060057 8/6/2563 - -

4567 ขออนุมัติซื้อลูกยางรองขาเกาอี้ 510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ 500.00 PR0400063060052 8/6/2563 - -

4568 ขออนุมัติซื้อลอเตียงผูปวย และวัสดุอุปกรณ 6,567.66 6,567.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวัฒน คาสเตอร จํากัด 6,567.66 PR0400063060055 8/6/2563 - -

4569 ขออนุมัติซื้อกระทะสําหรับประกอบอาหาร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชาม บางแสน 469.00 PR0400063060074 9/6/2563 - -

4570 ขออนุมัติจางซอมแซมรางผามานที่ติดตั้งพรอมอาคาร 4,410.00 4,410.00 เฉพาะเจาะจง พิชญาผามาน 4,410.00 PR0400063060070 9/6/2563 - -

4571 ขออนุมัติจัดซื้อกลองพลาสติก 815.00 815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 815.00 PR0400063060075 9/6/2563 - -
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4572 ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 14,400.00 PR0400063060053 9/6/2563 - -

4573 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 1,374.00 1,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 1,374.00 PR0400063060081 10/6/2563 - -

4574 ขออนุมัติซื้อโคมไฟสําหรับติดเพดาน พรอมหลอดไฟ LED 4,547.50 4,547.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไลทติ้ง แอนด อิเล็คทริค 

4,547.50

PR0400063060080 10/6/2563 - -

4575 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 700.00 PR0400063060083 10/6/2563 - -

4576 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม 

10,165.00

PR0400063060085 10/6/2563 - -

4577 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 1,000.00 PR0400063060082 10/6/2563 - -

4578 ขออนุมัติซื้อกระปุกพลาสติกทรงกลม 1,548.00 1,548.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชาม บางแสน 1,548.00 PR0400063060078 10/6/2563 - -

4579 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 2,188.00 PR0400063060095 12/6/2563 - -

4580 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนแกส จํากัด 350.00 PR0400063060096 12/6/2563 - -

4581 ขออนุมัติซื้อแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดฆาเชื้อ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง เซฟทเคมีและบรรจุภัณฑ 14,000.00 PR0400063060093 12/6/2563 - -

4582 ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 21,600.00 PR0400063060094 12/6/2563 - -

4583 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมใจเจริญรุงเรือง จํากัด 876.00 PR0400063060101 15/6/2563 - -

4584 ขออนุมัติซื้อพระพุทธรูป 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง วัดโสธรวรารามวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา 5,500.00 PR0400063060104 16/6/2563 - -
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4585 ขออนุมัติซื้อรถเข็น จํานวน 1 คัน 8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด 8,132.00 PR0400063060106 16/6/2563 - -

4586 ขออนุมัติซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 8,700.00 PR0400063060105 16/6/2563 - -

4587 ขออนุมัติซื้อตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง รานกรองน้ําชลบุรี 25,500.00 PR0400063060108 16/6/2563 - -

4588 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําการดอวยพรยินดีตอนรับ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 3,000.00 PR0400063060115 17/6/2563 - -

4589 ขออนุมัติซื้อกระเปาเก็บหนากากอนามัย 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง Ideadec Idea Shop 6,000.00 PR0400063060114 17/6/2563 - -

4590 ขออนุมัติซื้อหนากากอนามัยแบบผา 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ ภูจันทร 31,000.00 PR0400063060112 17/6/2563 - -

4591 ขออนุมัติซื้อหนากากอนามัยแบบผา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ ภูจันทร 8,000.00 PR0400063060116 17/6/2563 - -

4592 ขออนุมัติซื้ออุปกรณบันทึกขอมูล (USB flash drive) 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง ศิริวรรณคอมพิวเตอร 26,000.00 PR0400063060117 17/6/2563 - -

4593 ขออนุมัติซื้อเครื่องพิมพเอกสารแบบ multifunction เลเซอร ขาวดํา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 8,900.00 PR0400063060109 17/6/2563 - -

4594 ขออนุมัติซื้อเครื่องเสียงแบบกระเปาหิ้ว 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทอรมินอลโซลูชั่น จํากัด 3,199.30 PR0400063060110 17/6/2563 - -

4595 ขออนุมัติซื้อแอลกอฮอรแบบสเปรย 23,250.00 23,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรวิวัฒนอินเตอรเทรด จํากัด 23,250.00 PR0400063060113 17/6/2563 - -

4596 ขออนุมัติซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 50,600.00 50,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จํากัด 31,980.00 PR0400063060111 17/6/2563 - -

4597 ขออนุมัติซื้อสติ๊กเกอรสําหรับติดหลังผานการตรวจวัดอุณหภูมิ 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ 24,500.00 PR0400063060123 18/6/2563 - -
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4598 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

600.00

PR0400063060124 18/6/2563 - -

4599 ขออนุมัติจางจัดทําเลมสรุปโครงการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 600.00 PR0400063060122 18/6/2563 - -

4600 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 1,800.00 PR0400063060118 18/6/2563 - -

4601 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 3,499.00 PR0400063060120 18/6/2563 - -

4602 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

600.00

PR0400063060125 18/6/2563 - -

4603 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 580.00 PR0400063060121 18/6/2563 - -

4604 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี. พริ้นช็อป 600.00 PR0400063060119 18/6/2563 - -

4605 ขออนุมัติซื้อแอลกอฮอลลางมือ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง เซฟทเคมีและบรรจุภัณฑ 4,500.00 PR0400063060128 19/6/2563 - -

4606 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับทําฉากกั้นพลาสติก 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 2,330.03 PR0400063060126 19/6/2563 - -

4607 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับจัดระเบียบทางเดิน 8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอส วัน เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด 

8,132.00

PR0400063060129 19/6/2563 - -

4608 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับทําฉากกั้นพลาสติก 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 2,700.00 PR0400063060127 19/6/2563 - -

4609 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 2,252.00 PR0400063060131 19/6/2563 - -

4610 ขออนุมัติซื้อขาตั้งสําหรับกดแอลกอฮอลแบบเหยียบ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 6,200.01 PR0400063060130 19/6/2563 - -
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4611 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนแกส จํากัด 350.00 PR0400063060133 19/6/2563 - -

4612 ขออนุมัติจางเหมาจัดทํารูปเลมโครงการฯ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 500.00 PR0400063060138 22/6/2563 - -

4613 ขออนุมัติซื้อหญาเทียม พรอมติดตั้ง 65,163.00 65,163.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.พี.เอ. คารเปท แอนด กราส จํากัด 

65,163.00

PO0400063060002 30/6/2563 - -

4614 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 620.00 PR0400063060139 22/6/2563 - -

4615 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอร 5,980.00 5,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 5,980.00 PR0400063060141 23/6/2563 - -

4616 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 6,900.00 PR0400063060142 23/6/2563 - -

4617 ขออนุมัติซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับซอมทอประปา 429.00 429.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค 429.00 PR0400063060151 24/6/2563 - -

4618 ขออนุมัติซื้อหลอดไฟ LED 4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไลทติ้ง แอนด อิเล็คทริค 

4,708.00

PR0400063060150 24/6/2563 - -

4619 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 1,400.00 PR0400063060158 24/6/2563 - -

4620 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สังฆภัณฑ 500.00 PR0400063060162 25/6/2563 - -

4621 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

600.00

PR0400063060159 25/6/2563 - -

4622 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ 7,365.18 7,365.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 7,365.18 PR0400063060160 25/6/2563 - -

4623 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 2,978.00 PR0400063060169 26/6/2563 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

4624 ขออนุมัติจางเหมาจัดทํารายงานสรุปผลการจัดโครงการฯ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 500.00 PR0400063060173 26/6/2563 - -

4625 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

600.00

PR0400063060170 26/6/2563 - -

4626 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 300.00 PR0400063060176 29/6/2563 - -

4627 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยพิมพปาย ทัแม็กซ-ดีไซน 5,350.00 PR0400063060174 29/6/2563 - -

4628 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 14,312.70 PR0400063060175 29/6/2563 - -

4629 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 11,530.00 PR0400063060179 29/6/2563 - -

4630 ขออนุมัติซื้อผาพลาสติกสําหรับคลุมโตะ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล จํากัด (มหาชน) 

1,050.00

PR0400063060189 30/6/2563 - -

4631 ขออนุมัติจางเหมาบริการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรสําหรับเขียนโปรแกรม

ซอฟตแวร

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัสสน อุยวงคศา 15,157.90 PO0400063060003 30/6/2563 - -

4632 ขอจัดซื้อธงมหาวิทยาลัยบูรพาและเสาธงพรอมหัวและฐาน 2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงประชาธิปไตย จํากัด PR0500063050086 5/6/2563 - -

4633 ขอจัดซื้อหนากากผาอนามัย 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กิตินัดดา โอสถานนท PO0500063060001 10/6/2563 - -

4634 จางทําปายอคริลิคและปายอลูมิเนียม 24,100.00 24,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ PO0500063060002 10/6/2563 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

4635 คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 3 หอง 62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PO0500063060003 10/6/2563 - -

4636 ขอซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 63,055.10 63,055.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PO0500063060004 12/6/2563 - -

4637 ขอจางจัดทําสื่อใหความรูการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 23,700.00 23,700.00 เฉพาะเจาะจง นายนวัต  ชื่นชม PO0500063060006 12/6/2563 - -

4638 จางจัดทําสื่อแนะนําหนวยงานและสถานที่ในคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทวา  ทัณฑกันท PO0500063060005 12/6/2563 - -

4639 ขอซอมเครื่องคอมพิวเตอร 3,970.00 3,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0500063060039 12/6/2563 - -

4640 ขอซื้อเทปกั้นเขตเตือนภัย 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PR0500063060042 12/6/2563 - -

4641 ขอซื้อสติ๊กเกอรไดคัทวงกลมและสติ๊กเกอรไดคัทลูกศร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ PR0500063060043 12/6/2563 - -

4642 ขอซื้อเสากั้นทางเดินสแตนเลส 17,280.01 17,280.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PO0500063060007 15/6/2563 - -
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4643 ขอซื้อแอลกอฮอลชนิดน้ําสําหรับทําความสะอาดมือ ขนาดบรรจุ 1200

 ml

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PO0500063060008 22/6/2563 - -

4644 ขอซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ ระบบอินฟราเรด พรอมขาตั้ง 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูปริ้นต จํากัด PO0500063060009 22/6/2563 - -

4645 จัดซื้อกระเปาใสโทรทัศน LED กระเปาใสขาตั้งโทรทัศน LED และ

กระเปาใสขาตั้งไวนิลและไวนิล

9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง รานดุริยาภรณ PR0500063050064 0/1/1900 - -

4646 จัดซื้อสีน้ํากึ่งเงา สีน้ํามันกันสนิม และแลกเกอรเงา 7,085.00 7,085.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.เค.ฮารดแวร PR0500063060040 0/1/1900 - -

4647 จัดซื้อบาลาสต จํานวน ๒๐ ชิ้น 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮารดแวรเอ็กซเพรส (ไทยแลนด) จํากัด PR0500063060041 0/1/1900 - -

4648 จัดซื้อโฟมสเปรยพียูและน้ํายาเช็ดกระดานไวทบอรด 2,669.65 2,669.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮารดแวรเอ็กซเพรส (ไทยแลนด) จํากัด PR0500063060044 0/1/1900 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

4649 วัสดุอื่นๆ 8,731.20 8,731.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด PR0600063060001 1/6/2020 - -

4650 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 18 รายการ 6,819.25 6,819.25 เฉพาะเจาะจง บอลอะควอเรี่ยม, น้ําดื่มบานและสวน, ไพรเวช

การคา, ฮอชุนหลีแมชินเนอรี,่ทายตลาดการเกษตร

,บ.เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600063060004 1/6/2020 - -

4651 วัสดุอื่นๆ 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063060002 1/6/2020 - -
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4652 วัสดุอื่นๆ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600063060003 1/6/2020 - -

4653 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 2 รายการ 7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063060019 1/6/2020 - -

4654 วัสดุอื่นๆ 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟรยู จํากัด PR0600063060013 1/6/2020 - -

4655 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063060034 4/6/2020 - -

4656 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 23,729.00 23,729.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด PR0600063060036 4/6/2020 - -

4657 ขออนุมัติซื้อชุดโตะนักเรียนพรอมเกาอี้นักเรียน จํานวน 90 ชุด 187,785.00 187,785.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็น เฟอรนิเจอร แอนด ดีไซน จํากัด PO0600063060001 8/6/2020 - -

4658 ปรับปรุงหอง SD115 99,775.00 99,775.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ PO0600063060003 8/6/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

4659 วัสดุ 44,999.99 44,999.99 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. อินเตอรเทรด PR0600063060053 11/6/2020 - -

4660 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 30 รายการ 8,224.00 8,224.00 เฉพาะเจาะจง One Design, ไพรเวชคาวัสด,ุ ครูประถม, บริษัท 

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด, รานคุณอร, 

ArduinoChonburi

PR0600063060050 11/6/2020 - -

4661 ซอมเครื่องปรับอากาศ 51,606.10 51,606.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรโค จํากัด PO0600063060004 11/6/2020 - -

4662 จางลางเครื่องปรับอากาศ 44,084.00 44,084.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600063060005 11/6/2020 - -
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4663 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง 39,999.81 39,999.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด PO0600063060007 12/6/2020 - -

4664 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 40,446.00 40,446.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด PR0600063060067 15/6/2020 - -

4665 ซื้อครุภัณฑ 59,900.00 59,900.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600063060010 16/6/2020 - -

4666 กระดาษ A4 ความหนา 70 แกรม 4,547.50 4,547.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0600063060073 16/6/2020 - -

4667 ขอซื้อครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600063060011 16/6/2020 - -

4668 หนากากแบบแวนเฟซชิลด (Face Shield) 4,450.00 4,450.00 เฉพาะเจาะจง รานไนท บางแสน PR0600063060072 16/6/2020 - -

4669 วัสดุอื่น 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ปโตรเลียม 2017 PR0600063060076 16/6/2020 - -

4670 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น PO0600063060014 18/6/2020 - -
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4671 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก PR0600063060087 17/6/2020 - -

4672 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 3,980.00 3,980.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น PR0600063060089 17/6/2020 - -

4673 วัสดุอื่นๆ 8,199.00 8,199.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อิเลคทริค PR0600063060083 17/6/2020 - -

4674 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 9 รายการ 39,311.80 39,311.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิ้ง PR0600063060085 17/6/2020 - -

4675 วัสดุ 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น PR0600063060088 17/6/2020 - -

4676 วัสดุ 3,135.00 3,135.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063060086 17/6/2020 - -

4677 ขออนุมัติซื้อ 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น PO0600063060018 18/6/2020 - -

4678 ขออนุมัติซื้อ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟเบอร ริส จํากัด PO0600063060017 18/6/2020 - -

4679 ขออนุมัติซื้อ 49,700.00 49,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น PR0600063060107 18/6/2020 - -

หนา้ 802



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4680 ขออนุมัติซื้อ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น PO0600063060016 18/6/2020 - -

4681 ขออนุมัติซื้อสเปรยโฟม จํานวน 9 กระปอง 1,971.00 1,971.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร PR0600063060101 18/6/2020 - -

4682 อุปกรณดักยุงและแมลงพรอมติดตั้ง 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063060106 18/6/2020 - -

4683 วัสดุอื่นๆ 7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063060119 19/6/2020 - -

4684 ครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 70,870.00 70,870.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600063060021 19/6/2020 - -

4685 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ 

Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู

48,100.00 48,100.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600063060022 19/6/2020 - -

4686 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด PR0600063060110 19/6/2020 - -

4687 เครื่องสองภาพเจลภายใตแสงสีฟา 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน จํากัด PO0600063060024 19/6/2020 - -

4688 ซ อครุภัณฑ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด PO0600063060019 19/6/2020 - -

หนา้ 803



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4689 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 3 รายการ 6,944.30 6,944.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR0600063060112 19/6/2020 - -

4690 ซอมแอร 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063060125 22/6/2020 - -

4691 ครุภัณฑแอร 43,400.00 43,400.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600063060025 23/6/2020 - -

4692 เครื่องกวนสารดวยแทงแมเหล็ก 11,748.60 11,748.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ ลีดเดอร จํากัด PO0600063060026 23/6/2020 - -

4693 วัสดุอื่นๆ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600063060144 24/6/2020 - -

4694 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0600063060031 25/6/2020 - -

4695 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องวัดความเค็ม (reflactometer) จํานวน 2 

เครื่อง

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร PO0600063060029 25/6/2020 - -

4696 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 1 เครื่อง 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063060153 25/6/2020 - -

4697 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-ปมน้ํา จํานวน 2 เครื่อง 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร PR0600063060152 25/6/2020 - -

หนา้ 804



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4698 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 10 

เครื่อง

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0600063060030 25/6/2020 - -

4699 ครุภัณฑอางน้ํารอน 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.พี. โคราช จํากัด PO0600063060033 26/6/2020 - -

4700 ครุภัณฑตูดูดความชื้น 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.พี. โคราช จํากัด PO0600063060035 26/6/2020 - -

4701 น้ําดื่ม จํานวน 6 ถัง และอุปกรณสํานักงาน จํานวน 21 รายการ 3,468.00 3,468.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน, บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอ

รี่ จํากัด

PR0600063060164 26/6/2020 - -

4702 ตูเย็น 24,700.00 24,700.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600063060032 26/6/2020 - -

4703 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 6 รายการ (หมึกพิมพเอกสาร) 33,460.00 33,460.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063060180 29/6/2020 - -

4704 ขออนุมัติซื้อ 8,050.00 8,050.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600063060177 29/6/2020 - -

หนา้ 805



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4705 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษาตูอบลมรอน หมายเลข 

6630-272-2/45

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด) จํากัด PR0600063060176 29/6/2020 - -

4706 วัสดุวิทยาศาสตร 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด PR0600063060171 29/6/2020 - -

4707 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ 2,772.00 2,772.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ PR0600063060168 29/6/2020 - -

4708 ครุภัณฑเครื่องอุนสไลด 29,750.00 29,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน จํากัด PO0600063060036 29/6/2020 - -

4709 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ (เกลือมาตรฐาน 33 %) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด PR0600063060178 29/6/2020 - -

4710 ขออนุมัติซื้อสารเคมี 3 รายการ 9,694.20 9,694.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR0600063060170 29/6/2020 - -

หนา้ 806



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4711 วัสดุอื่นๆ 4 รายการ (สารเคม)ี 6,864.05 6,864.05 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี PR0600063060175 29/6/2020 - -

4712 ครุภัณฑเครื่องลดความชื้น 58,743.00 58,743.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเนอรยี่ โซลูชั่น แอนด เทคโนโลยี จํากัด PO0600063060038 30/6/2020 - -

4713 ขออนุมัติจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi electric ขนาด 

36,000 btu จํานวน 1 เครื่อง ดังนี้ เช็ครอยรั่ว, เชื่อมรั่ว, ไลระบบดวย

น้ํายา F11 พรอมแว็คคั่มเติมน้ํายา R22 เต็มระบบ, เซ็นเซอรจับ

อุณหภูมิคอยลรอน (2 หัว 1 แจ็ค) และเซ็นเซอร TEMP COM 1 หัว 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจาง

7,811.00 7,811.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PR0700063060001 1/6/2020 - -

4714 ขออนุมัติจัดซื้อ Lan 100M OUTDOOR CAT6 GLINK , RJ45 CAT6 

(500 PCS) GLINK รายละเอียดประกอบใบขอซื้อ/จาง

2,380.00 2,380.00 เฉพาะเจาะจง รานสมารทไอดี PR0700063060021 5/6/2020 - -

หนา้ 807



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4715 ขออนุมัติจัดจาง ซอมเครื่องสูบน้ํา ปมน้ําและระบบทอน้ําพรอมติดตั้ง 3,327.70 3,327.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PR0700063060022 5/6/2020 - -

4716 ขออนุมัติจัดจาง  งานติดตั้งเซอรกิตเบรคเกอรควบคุมระบบไฟฟา เปด-

ปด ชุดเครื่องมือทดสอบแรงอัดคอนกรีต

3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ คงจีบ PR0700063060020 5/6/2020 - -

4717 ขออนุมัติจัดซื้อ ถุงยางสําหรับสวมตัวอยาง 5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ที เอส อิควิปเมนท จํากัด PR0700063060015 5/6/2020 - -

4718 ขออนุมัติจัดจาง  Replacement-Balance-Beam with torsion wire

 pre calibrated (for K6 Force Tensiometer) MODEL : SP0110 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

31,779.00 31,779.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิลเทค168 โซลูซั่น จํากัด PR0700063060043 9/6/2020 - -

หนา้ 808



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4719 ขออนุมัติซื้อ Thermocouple  จํานวน 1 รายการ รายละเอียดตามใบ

เสนอราคา

3,999.98 3,999.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม-อินเตอร ไซเอนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง

 จํากัด

PR0700063060053 10/6/2020 - -

4720 ขออนุมัติเบิกคาดําเนินโครงการ บูรณะศาลตายาย คาจางทําพิธีตั้งศาล

รวมของในการทําพิธี

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสํารวม มาตแมน 3 2099 00322 04 8 PR0700063060051 10/6/2020 - -

4721 ขออนุมัติเบิกคาดําเนินโครงการ บูรณะศาลตายาย คาจางทําพิธีถอน

ศาลรวมของในการทําพิธีพรอมคารื้อถอนศาลเดิม

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสํารวม มาตแมน 3 2099 00322 04 8 PR0700063060052 10/6/2020 - -

4722 ขออนุมัติเบิกคาดําเนินโครงการ บูรณะศาลตายาย คาวัสดุกอสราง 

จํานวน 4 รายการ

10,824.00 10,824.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงเรืองธัญญกิจ จํากัด 0205525000154 PR0700063060049 10/6/2020 - -

หนา้ 809



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4723 ขออนุมัติเบิกคาดําเนินโครงการ บูรณะศาลตายาย ศาลเจาที+่โตะไหว 

อุปกรณตั้งศาลรวม

7,875.00 7,875.00 เฉพาะเจาะจง รานเอกธรรมศิลป 3120600657179 PR0700063060046 10/6/2020 - -

4724 ขออนุมัติเบิกคาดําเนินโครงการ บูรณะศาลตายาย คาวัสดุกอสราง 

จํานวน 1 รายการ

3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงเรืองธัญญกิจ จํากัด 0205525000154 PR0700063060050 10/6/2020 - -

4725 เพื่อขออนุมัติจัดจาง คาซอมแซมเครื่องสํารองไฟฟา 2 รายการ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

4,370.00 4,370.00 จางที่ปรึกษา

โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0700063060054 11/6/2020 - -

4726 ขออนุมัติจัดซื้อ  Cable LINK  CAT 6 Outdoor ,Hdmi Cableยาว 5 

เมตร , RCA -3.5 Jack ยาว 5 เมตร  รายละเอียดตามใบเสนอราคา

17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR0700063060062 15/6/2020 - -

4727 ขออนมุ ติจัดจางซอมแซมเครื่อง Air Condition System  หมายเลข

ครุภัณฑ 5102004010257

4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม PR0700063060068 17/6/2020 - -

หนา้ 810



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4728 ขออนุมัติจัดซื้อ Raspberry Pi Cass Standard Black ,Raspberry Pi

 Micro HDMI Cable 1m (Black) ฯลฯ รายละเอียดตามใบเสนอราคา

64,080.16 64,080.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด PR0700063060069 17/6/2020 - -

4729 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดเทอรโมมิเตอร

สแกนหนาผาก จํานวน 5 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียด

ใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง รานยาบริบาลเภสัช PR0700063060077 19/6/2020 - -

4730 เพื่อขออนุมัติจัดซอมคอมพิวเตอรโนคบุค จํานวน1รายการ ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอาณาจักรคอมพิวเตอร PR0700063060081 22/6/2020 - -

4731 ขออนุมัติจัดซื้อ Flat bar, เหล็กกลอง, Square bar, Round bar ฯลฯ

 จํานวน 9 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

35,887.80 35,887.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็น.ด.ีสตีล จํากัด PR0700063060090 23/6/2020 - -

4732 ขออนุมัติจัดซื้อ ลูกลอยไฟฟา จํานวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณ อีเลคทริค PR0700063060086 23/6/2020 - -

หนา้ 811



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4733 ขออนุมัติจัดจาง ยายเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง ขนาด 25000 BTU

 แบบตั้งแขวนหมายเลขครุภัณฑ 5301014010006 (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม PR0700063060091 23/6/2020 - -

4734 ขออนุมัติจัดซื้อ เบรคเกอร 3P 20A จํานวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง

เอสการแนบ)

1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กิจไพศาล ไลทติ้ง PR0700063060085 23/6/2020 - -

4735 ขออนุมัติจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดานการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

ศูนยสอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 ราย ตั้งแตวันที่ 1 

ก.ค.63-30ก.ย.63 จํานวน 3 งวด รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ

จัดจาง

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ จูสวัสดิ์ PR0700063060089 23/6/2020 - -

4736 ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุเครื่องแกวและสารเคมี (เชน ถุงมือกันความรอน , 

คีมหนีบถวยครูซิเบิล ฯลฯ รวม 31 รายการ) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

73,166.60 73,166.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีแอนดเอ็น ไฮเทค เคมีคอล PR0700063060094 24/6/2020 - -

4737 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกเบญจรงค ขนาด 4 นิ้ว พรอมกลองผาไหม 

จํานวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการซื้อแนบ

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0700063060092 24/6/2020 - -

หนา้ 812



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4738 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุแอลกอฮอลทําความสะอาด จํานวน 80 ถัง คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชนก ดิสกุล PR0700063060098 25/6/2020 - -

4739 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุแผน stand Here (สําหรับลิฟท)(สีฟา)16x20 cm 

จํานวน 15 แผน และรายการอื่นๆทั้งหมด จํานวน 6 รายการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

14,220.00 14,220.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR0700063060097 25/6/2020 - -

4740 ขออนุมัติจางเหมาการออกแบบเว็บไซตและ Branding (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤชกมล แสนณรงค PR0700063060099 25/6/2020 - -

4741 ขออนุมัติจัดจางปมกุญแจ คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ

กําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง รานกมล การกุญแจ PR0700063060103 26/6/2020 - -

4742 ขออนุมัติจัดซื้อ Cable VGA 1.8M , HDMI to VGA Unitek , Cable 

HDMI 15 M , USB Hub 2.0 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

15,301.00 15,301.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR0700063060109 29/6/2020 - -

หนา้ 813



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4743 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น,น้ํามันแกสโซฮอล95,

น้ํามันเบนซินธรรมดา,น้ํามันดีเซลประจําเดือนกรกฎาคม 2563 คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR0700063060111 29/6/2020 - -

4744 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเบนซินธรรมดา ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR0700063060110 29/6/2020 - -

4745 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ Blue Tape หนากวาง 1.88 นิ้ว จํานวน 14 มวน, 

วัสดุ FILAMENT ES 1.75 mm 1kg คละสี จํานวน 42 มวน 

(Fabrication Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษะการซื้อแนบ

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จํากัด PR0700063060112 30/6/2020 - -

หนา้ 814



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4746 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดตั้งเครื่องราชสักการะ พระฉายาลักษณ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร

2,238.39 2,238.39 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมนารีรัตน,หางหุนสวนจํากัด ฮุยลง,ราน

จานชามบางแสน, บริษัท ว.พานิช กรุป จํากัด

PR0800063060004 1/6/2020 - -

4747 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมิถุนายน 2563 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน),  บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

PR0800063060003 1/6/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4748 ขอจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชในการจัดทํางานในสํานักงานคณบดี 790.00 790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคอมเซเวน จํากัด (มหาชน) PR0800063060048 12/6/2020 - -

4749 ขอจัดจางปรับปรุงหองน้ํา และปรับปรุงหองปฏิบัติงาน และหอง

บรรยายใหญ สาขากราฟกอารตและกราฟฟกมีเดีย

97,124.97 97,124.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะชีฟเมนท จํากัด PO0800063060001 16/6/2020 - -

4750 ขอจัดจางเหมาบริการพิธีบวงสรวงพระพิฆเณศ ในการจัดทําโครงการ

วันคลายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร ประจําป พ.ศ.  2563

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยัง ปดคํา PR0800063060049 15/6/2020 - -

4751 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการปรับพื้นฐานดานศิลปกรรม ณ

 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ

4,998.00 4,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด รานขาวโอต 

กอปป,นางสาวปราณี สิงหงอย

PR0800063060052 15/6/2020 - -

4752 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส 1,123.50 1,123.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอรนิค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR0800063060051 15/6/2020 - -

หนา้ 816



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4753 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อถายเอกสารหลักสูตร และ SAR 3,654.75 3,654.75 เฉพาะเจาะจง รานธีรเดช, นายไพรเดช สุทธิเรือง,ขาวโอตกอบป PR0800063060053 15/6/2020 - -

4754 ขออนุมัติซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลของคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มความเร็วใน

การเขาถึงขอมูลใหดีขึ้น และมีพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลในคอมพิวเตอร

เพิ่มขึ้น

37,950.00 37,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR0900063060013 5/6/2563 - -

4755 ขอเสนอจางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนใบปดน้ําฝน เปลี่ยนไฟเบรก

 รถกระบะ ผบ 8461 ชลบุรี ถึงกําหนดระยะเวลาเปลี่ยนถาย

น้ํามันเครื่อง ที่ปดน้ําฝนเตัวยางเสื่อมสภาพ และไฟเบรคเมื่อเวลาเยียบ

เบรกไฟเบรกไมติด จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อเปนการบํารุงรักษาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพตลอดการใชงานของการขับขี่ (5303002010001)

6,920.00 6,920.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมปอง มรดก PR0900063060014 5/6/2563 - -

4756 ขออนุมัติจางเดินสายแลนดหองประชุม 203 คณะศึกษาศาสตร เพื่อ

เชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตเขาเครื่องคอมพิวเตอร/โนตบุคได สามารถ

ใชงานในการประชุมออนไลนได

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ PR0900063060020 8/6/2563 - -

4757 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ HP เพื่อพิมพเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

และเอกสารราชการตาง ๆ ของภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900063060019 8/6/2563 - -

4758 ขอเสนอจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร เพื่อพิมพเอกสารประกอบการเรียน

การสอน และเอกสารราชการตาง ๆ ของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา

ประยุกต

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0900063060018 8/6/2563 - -

หนา้ 817



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4759 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องโทรสาร สนง.คณบดี เนื่องจากหมึก

เครื่องโทรสารหมด จําเปนตองซื้อมาเปลี่ยนใหใชงานไดตามปกติ

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด ที ออฟฟศ ซัพพลาย PR0900063060021 8/6/2563 - -

4760 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม สําหรับบริการผูที่เขามาติดตองานในภาควิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน PR0900063060022 9/6/2563 - -

4761 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อพิมพเอกสารประกอบการเรียนการสอน

ใหแกนิสิต และเอกสารตาง ๆ ของอาจารยภาควิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0900063060041 12/6/2563 - -

4762 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 

เพื่อใชพิมพเอกสารงานสารบรรณของภาควิชาการจัดการเรียนรูและ

เอกสารประกอบการเรียนการสอนของอาจารย(นอกระบบ)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900063060042 12/6/2563 - -

4763 ขอเสนอซื้ออุปกรณการเรียนการสอนภาควิชาการจัดการเรียนรู ใช

สําหรับประกอบการเรียนการสอนนิสิตในรายวิชา 40710162, 

40431159,40740259

10,374.00 10,374.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR0900063060051 17/6/2563 - -

4764 ขออนุมัติซื้อธงชาติ และธง วปร.รัชกาลที่ 10 สําหรับประดับหนาอาคาร

 60 พรรษามหาราชินี QS1 คณะศึกษาศาสตร เพื่อแสดงความ

จงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PR0900063060052 18/6/2563 - -

4765 ขออนุมัติจางเหมาปลูกตนไม รวมขนสงและดําเนินการปลูก รอบอาคาร

 60 พรรษามหาราชินี คณะคณะศึกษาศาสตร เนื่องจากบริเวณรอบ

อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 สวนมากตนไมตาย บางจุดเปนพื้นดิน 

ทําใหไมสวยงาม จําเปนตองจางมาปลูกหญา และตนไมใหม ใหสวยงาม

93,832.00 93,832.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารยา อิฐศรี PO0900063060004 18/6/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4766 ขอเสนอจัดซื้อวัสดุสํานักงานคงคลัง เนื่องจากวัสดุคงคลังหมด 

จําเปนตองซื้อเพื่อสําหรับใหหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะศึกษาศาสตร 

เบิกใช

13,830.00 13,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PR0900063060054 18/6/2563 - -

4767 ขอเสนอจางเปลี่ยนหลอดไฟสปอตไลทติดรอบอาคารคณะศึกษาศาสตร

 ใชติดรอบอาคาร ใหแสงสวางยามค่ําคืนเพื่อความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของอาคาร 60 พรรษามหาราชิน1ี คณะศึกษาศาสตร 

เนื่องจากของเดิมชํารุด เสื่อมสภาพไปตามเวลา ทําใหรอบอาคารไมมี

แสงสวาง จําเปนตองเปลี่ยนใหใชงานไดตามปกติ

84,744.00 84,744.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PO0900063060005 22/6/2563 - -

4768 ขออนุมัติซื้อขวดใสเจลแอลกอฮอลลางมือ สําหรับใชใสเจลแอลกอฮอล

ลางมือ ตามหนาหองสํานักงาน ภาควิชา และหองประชุม ของคณะ

ศึกษาศาสตร ใชทําความสะอาดมือ เพื่อชวยลดความเสี่ยงจากการรับ

เชื้อโรค และเชื้อ covid 19

405.00 405.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชาม บางแสน PR0900063060059 19/6/2563 - -

4769 ขอเสนอจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญา แบบที่ 2 เพื่อสําหรับกระจาย

สัญญาณใหกับเครื่องคอมพิวเตอร หอง 207เนื่องจากของเดิมที่

เสื่อมสภาพ (สําหรับใชในงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา)

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด PR0900063060058 19/6/2563 - -

4770 ขออนุมัติซื้อสแลมกั้นสนามหญา, สปงเกอรรดน้ําสนามหญา, เชือกกั้น

จุดคัดกรอง ปองกันสุนัขเขามารื้อสนามหญา, ติดตั้งสปริงเกอรรดน้ํา

สนามหญา ตนไม บริเวณฝงปายอาคาร 60 พรรษามหาราชิน1ี และ

เชือกใชกั้นจุดคัดกรองปองกัน โควิด19 กอนเขาอาคาร QS1 คณะ

ศึกษาศาสตร

5,542.60 5,542.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0900063060056 19/6/2563 - -

หนา้ 819



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4771 ขออนุมัติซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของเจาหนาที่ สนง. และ

รองคณบดี (เพิ่ม) เพื่อเพิ่มความเร็วในการเขาถึงขอมูลใหดีขึ้น และมี

พื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลในคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR0900063060066 22/6/2563 - -

4772 ขอเสนอซื้ออุปกรณสายเชื่อมตอเพื่อรับสงขอมูลฮารดดิสก (SATA 

CABLE) เพื่อใชเชื่อมตอระหวาง harddisk กับเมนบอรด

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR0900063060068 22/6/2563 - -

4773 ขอเสนอจางทําแบบประเมินนิสิตปฏิบัติการสอน ใชในการแจก

สถานศึกษาที่เปนเครือขายปฏิบัติการสอนในการประเมินนิสิต

ปฏิบัติการสอน ปการศึกษา 2563

44,592.25 44,592.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0900063060065 22/6/2563 - -

4774 ขอเสนอจางทําปายไวนิล มาตรการคัดกรอง และ QR CODE 

แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ใชติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธมาตรการคัด

กรองเพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของคณะ

ศึกษาศาสตร อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1

1,701.30 1,701.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0900063060064 22/6/2563 - -

4775 ขออนุมัติซื้อเจลแอลกอฮอลลางมือ สําหรับใหนิสิตและผูที่มาติดตอ

ราชการ ในตึก QS1 คณะศึกษาศาสตร ใชทําความสะอาดมือ เพื่อชวย

ลดความเสี่ยง จากการรับเชื้อโรค และฆาเชื้อโรคที่อยูบนมือจากการ

สัมผัสสิ่งตาง ๆ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูปริ้นต จํากัด PR0900063060071 23/6/2563 - -

หนา้ 820



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4776 ขออนุมัติคาใหบริการการใชงาน (Subscription) ระบบบริหารจัดการ

ขอมูลวารสารออนไลนระบบ ThaiJO 2.0 ชื่อวารสาร e-Journal of 

Education Studies, Burapha University เพื่อรองรับการจัดเก็บ

ขอมูลที่มีขนาดใหญขึ้น ประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ

PR0900063060072 23/6/2563 - -

4777 ขออนุมัติคาใหบริการการใชงาน (Subscription) ระบบบริหารจัดการ

ขอมูลวารสารออนไลนระบบ ThaiJO 2.0 ชื่อวารสารศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรองรับการจัดเก็บขอมูลที่มีขนาดใหญขึ้น 

ประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ

PR0900063060069 23/6/2563 - -

4778 ขออนุมัติคาใหบริการการใชงาน (Subscription) ระบบบริหารจัดการ

ขอมูลวารสารออนไลนระบบ ThaiJO 2.0 ชื่อวารสาร HRD Journal 

เพื่อรองรับการจัดเก็บขอมูลที่มีขนาดใหญขึ้น ประมวลผลขอมูลไดอยาง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ

PR0900063060070 23/6/2563 - -

4779 ขอเสนอซื้อปารติชั่น เพื่อใชเปนฉากกั้นเปนหองทํางานใหกับอาจารย

ของสาขาวิชาพลศึกษา ภายในหอง QS1-104 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

11,270.00 11,270.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR0900063060073 24/6/2563 - -

4780 ขอเสนอซื้อแบตเตอรี่กลองดิจิตอล หนวยความจํา และถานอัลคาไลน 

เนื่องจากแบตเตอรี่เกาเสื่อมสภาพ,หนวยความจําใชงานกับกลอง

ถายภาพ และถานอัลคาไลนใชใสไมคลอยและกลองถายรูป ของ

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนฯ

8,780.00 8,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900063060081 24/6/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4781 ขอเสนอจางจัดทําเลมวารสาร HRD Journal เพื่อใชเผยแพรผลงาน

วิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย นิสิต และนักวิชาการใน

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เละสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ

ประโยชนทางวิชาการ

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด PR0900063060080 24/6/2563 - -

4782 ขออนุมัติซื้อที่พนฆาเชื้อโรค และน้ํายาฆาเชื้อโรค สําหรับใชพนฆาเชื้อ

ในหองสํานักงาน หองเรียน การกระจายตัวของละอองน้ํายาจะชวย

ครอบคลุมพื้นที่ที่ตองการทําความสะอาดจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว 

สามารถฆาเชื้อโรค เชื้อไวรัส บนผิววัตถุตาง ๆ ทําใหลดการแพรระบาด

ของโรค COVID-19 ไดเปนอยางดี

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูปริ้นต จํากัด PR0900063060085 25/6/2563 - -

4783 ขอเสนอจัดจางทําโครงเหล็กที่จอดรถสําหรับไมเลื้อย 8 ชอง เพื่อ

สําหรับใหรมเงาทดแทนตนไมเดิมที่สภาพไมแข็งแรงซึ่งอาจเกิดอันตราย

ได

33,860.00 33,860.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา ธรรมนิยา PR0900063060083 25/6/2563 - -

4784 ขออนุมัติซื้ออุปกรณทาส,ี สายยาง, ไมเฌอรา และอุปกรณซอมหองน้ํา 

อุปกรณทาสี ใชทาสีเสนแบงที่จอดรถบริเวณลานจอดรถ และที่จอดรถ

คนพิการ โดยลอกสีเดิมออก, สายยางใชรดน้ําตนไมรอบอาคาร QS1, 

ไมเฌอรา ใชซอมปอม รปภ.จํานวน 2หลัง, อุปกรณซอมหองน้ํา ใช

ซอมหองน้ําอาจารยชาย-หญิง ชั้น 1-5

6,238.10 6,238.10 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0900063060086 25/6/2563 - -

4785 ขออนุมัติถายน้ํามันเครื่อง และเปลี่ยนยางในลอหนา รถจักรยานยนต

พวงขางของคณะศึกษาศาสตร เนื่องจากถึงระยะเวลาการถาย

น้ํามันเครื่อง ชวยยืดอายุการทํางานของเครื่องยนต และยางลอหนารั่ว 

จําเปนตองทําการเปลี่ยนยางในเพื่อใหใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 

5103003010002)

280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง PR0900063060087 25/6/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4786 ขอเสนอซื้อ SD CARD 64 GB ใชบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ใน

โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร กรุป จํากัด PR0900063060088 26/6/2563 - -

4787 ขออนุมัติจางเหมาทาสีปอมยาม และเสนแบงที่จอดรถบริเวณลานจอด

รถคณะศึกษาศาสตร ปอมยาม และเสนแบงที่จอดรถบริเวณลานจอดรถ

 ที่จอดรถคนพิการ สีซีดจาง เนื่องจากโดนแสงแดดเปนเวลานาน 

จําเปนตองทาสีใหม ใหเห็นเดนชัด

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ขวัญกลาง PR0900063060090 29/6/2563 - -

4788 ขอเสนอซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูล (SSD) เนื่องจาก Hard Disk Drive ที่

เปนอุปกรณที่ทําหนาที่ในการจัดเก็บขอมูล การทํางานเครื่องชา เริ่ม

เสื่อมสภาพ จําเปนตองซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ

คอมพิวเตอรใหประมวลผลขอมูลไดเร็วยิ่งขึ้น ของภาควิชา

บัณฑิตศึกษานานาชาติฯ

4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR0900063060093 30/6/2563 - -

4789 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย วท.ม,ปร.ด

1,715.00 1,715.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063060004 1/6/2020 - -

4790 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลม วท.บ.สุขศาสตร

อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ระดับปริญญาตรี

994.00 994.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063060002 1/6/2020 - -

4791 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR)

875.00 875.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063060003 1/6/2020 - -

4792 ขออนุมัติเบิกเงินคาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ Berrcom Infrared 

Thermometer

13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด PR1000063060006 5/6/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4793 ขออนุมัติเบิกเงินคาอุปกรณชักโครก หองน้ําชั้น 4 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวช คาวัสดุ PR1000063060022 12/6/2020 - -

4794 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมคอนโดอาคารมีชัย 1 หอง 307 389.00 389.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR1000063060021 12/6/2020 - -

4795 ขออนุมัติเบิกเงินคาเจลแอลกอฮอลลางมือและสเปรยแอลกอฮอล 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ  เดชสุภา PR1000063060029 17/6/2020 - -

4796 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรมหาบัณฑิตและ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063060030 17/6/2020 - -

4797 ขออนุมัติเบิกเงินคาสติ๊กเกอรใส,สติ๊กเกอร PVC,ฟลมเคลือบบัตร A4 1,615.00 1,615.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR1000063060038 23/6/2020 - -

4798 ขออนุมัติเบิกเงินคาซื้อวัสดุซอมหองน้ําชั้น 3 2,090.00 2,090.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวช คาวัสดุ PR1000063060039 23/6/2020 - -

4799 ขออนุมัติเบิกเงินคากําจัดของเสียอันตรายประเภทของแข็ง 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ณัฐชา ตะวันออก กรุป PO1000063060001 24/6/2020 - -

หนา้ 824



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4800 ขออนุมัติเบิกเงินคากําจัดของเสียอันตรายประเภทของเหลวภาชนะ

บรรจุ

21,507.00 21,507.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ณัฐชา ตะวันออก กรุป PO1000063060002 24/6/2020 - -

4801 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมรายวิชา 700111,70110259 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063060037 23/6/2020 - -

4802 จางเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟฟาอัตโนมัติ UPS ขนาด 80 KVA 

หมายเลขครุภัณฑ 5415008010035 จํานวน 1 งาน

11,000.00 11000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสชั่นนัล โปรดักส จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 11,000.00 บาท

PO1200063060001 2/6/2020 - -

4803 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 40 ถัง 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน            ราคาที่ตกลงฯ 

1,400.00 บาท

PR1200063060009 4/6/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4804 จัดซื้อเทปผากาว 1 นิ้ว 624.00 624.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด         ราคาที่ตกลงฯ 

624.00 บาท

PR1200063060014 8/6/2020 - -

4805 จัดซื้อ Adapter HDMI to VGA   จํานวน 2 ชิ้น 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด         ราคาที่ตกลงฯ 

1,100.00 บาท

PR1200063060015 8/6/2020 - -

4806 จัดจางติดฟลมกรองแสง-กันรอนสําหรับอาคาร จํานวน 6 หอง 29,104.00 29,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธรรมพุทธรักษา จํากัด     ราคาที่ตกลงฯ 

29,104.00 บาท

PO1200063060002 9/6/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4807 จัดซื้อ Alcohol Handrub  จํานวน 2  รายการ 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่

ตกลงฯ 11,984.00 บาท

PO1200063060003 10/6/2020 - -

4808 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ 369.15 369.15 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง                          ราคาที่ตกลงฯ 

369.15 บาท

PR1200063060018 10/6/2020 - -

4809 จัดซื้อเจลแอลกอฮอล 75% ขนาด 3,500 มล. จํานวน 10  แกลลอน 7,274.93 7,274.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงฯ 

7,274.93 บาท

PR1200063060022 12/6/2020 - -
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4810 จัดจางซอมอุปกรณระบบเครือขาย Core Switch หมายเลขครุภัณฑ 

581502703000002

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 

64,200.00 บาท

PO1200063060004 22/6/2020 - -

4811 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000Btu หอง 111 จํานวน 1 

เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 590101401000181

1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                ราคาที่ตกลงฯ 

1,712.00 บาท

PR1200063060038 22/6/2020 - -

4812 จัดจางติดเหล็กดัด จํานวน 2 ชุด 76,000.00 74,400.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพัชญ รุงเรืองคําแกว ราคาที่ตกลงฯ 

74,400.00 บาท

PO1200063060006 26/6/2020 - -
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4813 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 2 รายการ 465.45 465.45 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง                         ราคาที่ตกลงฯ 

465.45 บาท

PR1200063060048 29/6/2020 - -

4814 จางถายเอกสาร 226.00 226.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1300063060006 4/6/2020 - -

4815 จางทําตรายาง 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR1300063060004 4/6/2020 - -

4816 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 17 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063060005 4/6/2020 - -

4817 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 17 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063060002 4/6/2020 - -

4818 จางพิมพรายงานประจําป 2562 พรอมเขาเลม 37,440.00 37,440.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1300063060003 4/6/2020 - -

4819 ซื้อน้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาถูพื้น น้ํายาลางจาน 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก. PR1300063060014 9/6/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

4820 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร PR1300063060016 9/6/2020 - -

4821 ซื้อกระดาษเช็ดมือสกอต กระดาษชําระคิมซอฟท 13,899.30 13,899.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR1300063060017 9/6/2020 - -

4822 ซื้อToner เครื่องแฟกซพานาโซนิค Kx-Fl612 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063060015 9/6/2020 - -

4823 ซื้อกอกเครื่องกรองน้ํา ก็อกอางลางหนา 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส เซ็นเตอรฯ PR1300063060025 11/6/2020 - -

4824 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063060024 11/6/2020 - -

4825 ซื้อพรมเช็ดเทา 680.52 680.52 เฉพาะเจาะจง รานสองบาท PR1300063060023 11/6/2020 - -

4826 จางทําแผนปายชื่อโลหะ แผนไมฐานปายช อ ยอมุม ลบเหลี่ยม 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง รานเสียงศักดิ์บลอก PR1300063060026 11/6/2020 - -

4827 จางทําตรายาง 6,320.00 6,320.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR1300063060028 15/6/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

4828 ซื้อกระดาษถายเอกสารA4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR1300063060031 16/6/2020 - -

4829 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ PR1300063060033 17/6/2020 - -

4830 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําสติ๊กเกอรผานจุดคัดกรอง 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1400063060001 1/6/2020 - -

4831 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องคอมพิวเตอร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063060003 1/6/2020 - -

4832 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 215.00 215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR1400063060002 1/6/2020 - -

4833 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกระดาษถายเอกสาร 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาใส PR1400063060006 4/6/2020 - -

4834 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อโคมไฟยูวีโอโซนฆาเชื้อโรค 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063060014 10/6/2020 - -
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4835 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเสากั้นทางเดินและสายกั้นทางเดิน 29,532.00 29,532.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทีพีเอ็ม มารท PR1400063060018 12/6/2020 - -

4836 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําแผนอะคริลิค 35,930.60 35,930.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีพี เอเชี่ยน กรุป จํากัด PR1400063060026 16/6/2020 - -

4837 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําสติ๊กเกอร 4,080.00 4,080.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR1400063060027 16/6/2020 - -

4838 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุจัดโครงการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง รักษบานเครื่องปนดินเผา, เพอเฟกตการเดน, รวม

ดินคุณภาพดี, ไพรเวชคาวัสด,ุ บ.ชลบุรีกันยง จก., 

รานคนแซเตียว

PR1400063060022 16/6/2020 - -

4839 ขออนุมัติจางเหมาลางเครื่องปรับอากาศของอาคารวิทยาลัยการบริหาร

รัฐกิจ

52,430.00 52,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรางธรรม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PO1500063060001 11/6/2563 - -

4840 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดอาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

ตั้งแตวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด PO1500063060002 23/6/2563 - -

4841 ขออนุมัตซื้อน้ํามันเติมรถเดินเอกสารประจําเดือน พ.ค.2563 100.00           100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธิดามหานคร PR1600063060001 1/6/2020 - -

หนา้ 832



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4842 ขออนุมัติฝากสงไปรณีย 1,350.00        1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซเพรส อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

PR1600063060003 1/6/2020 - -

4843 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเติมเครื่องปนไฟ 2,550.00        2,550.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธิดามหานคร PR1600063060002 1/6/2020 - -

4844 ขออนุมัติจางปริ้นสีและเขาเลมงานsar 5,380.00        5,380.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พริ้นทช็อป PR1600063060024 15/6/2020 - -

4845 ขออนุมัติซื้อเทอรโมมิเตอรอินฟาเรดและเจลแอลกอฮอล 6,955.00        6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด PR1600063060021 15/6/2020 - -

4846 ขออนุมัติซื้อหมึกปริ้นเตอร 7,859.15        7,859.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จํากัด PR1600063060022 15/6/2020 - -

4847 ขออนุมัติซื้อสายชําระและหลอดไฟ 4,895.00        4,895.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR1600063060023 15/6/2020 - -

4848 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มถัง 665.00           665.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR1600063060025 15/6/2020 - -

4849 ขออนุมัติซื้อกุญแจ,กระดาษส,ีตรายาง 1,270.00        1,270.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ PR1600063060026 15/6/2020 - -
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4850 ขออนุมัติซื้อhandy drive 1,200.00        1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1600063060027 16/6/2020 - -

4851 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค 4,800.00        4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600063060029 17/6/2020 - -

4852 ขออนุมัติซื้อวัสดุรางปลั๊กไฟ,ตรายาง,ซอง,กระดาษ,ลวดเสียบ 10,518.57      10,518.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR1600063060039 24/6/2020 - -

4853 ขออนุมัติซื้อการดแสดงผลVGA 79,800.00      79,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร กรุป จํากัด PR1600063060047 25/6/2020 - -

4854 ขออนุมัติซื้อกรรไกรตัดหญา 698.00           698.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) PR1600063060049 29/6/2020 - -

4855 ขออนุมัติเสนอจางทําหนากากอนามัยแบบผาปกโลโก 25 ป และ Face

 shield ติดสติ๊กเกอรโลโก 25 ป

14,250.00 14,250.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เบญญาพัชร ภูหลํา PR1700063060002 4/6/2020 - -

หนา้ 834



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4856 ขออนุมัติเสนอจางพิมพสติ๊กเกอร PVC 513.60 513.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปญญาศิลป ศรีราชา จํากัด PR1700063060001 4/6/2020 - -

4857 ขออนุมัติเสนอจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต 66,345.35 66,345.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต สแควร พลัส จํากัด PO1700063060001 5/6/2020 - -

4858 ขออนุมัติเสนอจางพิมพโปสเตอรมาตรการ Covid - 19 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR1700063060021 19/6/2020 - -

4859 ขออนุมัติซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เเดือน 6/2563 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 200 

บาท

PR1800063060001 1/6/2020 - -

4860 ขออนุมัติจางถายเอกสารพรอมเขาเลม (โครงการปรับปรุงหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 3,000 บาท PR1800063060008 8/6/2020 - -

4861 ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดเทอรโมมิเตอรสแกน

หนาผาก

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช/เสนอราคา 3,800 บาท PR1800063060024 19/6/2020 - -

4862 ขออนุมัติซื้อปูนขาวจํานวน 1 ตันเพื่อใชในการเตรียมบอเลี้ยงกุงใน

วิชาการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง รานสาธิตา การคา PR2100063060008 2/6/2020 - -

4863 ขออนุมัติซื้อระบบแจงเตือนไฟไหมและวัดความรอน เพื่อปรับปรุง

หองปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 

L404D

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย PR2100063060011 10/6/2020 - -

4864 ขออนุมัติซื้อไฟฉุกเฉิน LED Sport light จํานวน 1 ชุด เพื่อปรับปรุง

หองปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 

L404D

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย PR2100063060013 10/6/2020 - -

หนา้ 835



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4865 ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 12 รายการ เพื่อใชในการเรียนการ

สอนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีทางทะเล ในปการศึกษา 1/2563

20,255.10 20,255.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด PR2100063060017 10/6/2020 - -

4866 ขออนุมัติซื้อปายทางออกหนีไฟฉุกเฉิน เพื่อปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ L404D

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย PR2100063060015 10/6/2020 - -

4867 ขออนุมัติซื้อระบบแจงเตือนไฟไหมและวัดความรอน เพื่อปรับปรุง

หองปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 

L404D

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย PR2100063060012 10/6/2020 - -

4868 ขออนุมัติติดตั้งถังดับเพลิง จํานวน 2 ชุด เพื่อปรับปรุงหองปฏิบัติการ

เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ L404D

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย PR2100063060014 10/6/2020 - -

หนา้ 836



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4869 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอน

ปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีทางทะเล ในปการศึกษา 1/2563

1,471.00 1,471.00 เฉพาะเจาะจง ราน Sept เคมีและบรรจุภัณฑ (จันทบุรี) ,บริษัท 

ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาจันทบุร)ี และบริษัท 

สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน)

PR2100063060018 10/6/2020 - -

หนา้ 837



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4870 ขอนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับใชในหองปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยี

ทางทะเล เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

4,125.00 4,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมเซฟตี้เซลส จํากัด ,บริษัท ศาลาโอสถ 

จํากัด ,บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขา

จันทบุรี) ,บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) , 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) , 

รานตะวัน , บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด

PR2100063060022 12/6/2020 - -

4871 ขออนุมัติซื้ออาหารกุงจํานวน 4 รายการ และเคแม็ก จํานวน 2 ลูก เพื่อ

ใชในการเลี้ยงกุงพอแมพันธุกุงกุลาดําของศูนยวิจัยคณะเทคโนโลยีทาง

ทะเล

34,175.00 34,175.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย พรพานิช PR2100063060023 15/6/2020 - -

หนา้ 838



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4872 ขออนุมัติจางเหมาจับกุง จํานวน 2 บอ เนื่องจากตองใชระยะเวลาใน

การดําเนินการจับที่รวดเร็ว จึงจําเปนตองทําการจางเหมาอุปกรณและ

คนงานในการดําเนินการจับเพื่อไมใหผลิตเกิดความเสียหาย

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทิน พวงบุญชู PR2100063060024 15/6/2020 - -

4873 ขออนุมัติจางเหมาดําเนินการขึ้นทะเบียนสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) จํานวน 2 ผลิตภัณฑ

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัครฑิลา ไทย เฮอรเบิล จํากัด PR2200063050032 1/6/2020 - -

4874 ขออนุมัติจางพิมพกลองบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑถังเชาอบแหงบดละเอียด

 จํานวน 500 กลอง พรอมคาจัดสง เพื่อประโยชนในการปองกัน รักษา

ผลิตภัณฑใหไมใหชํารุดเสียหาย และสงเสริมทางดานการตลาด

5,883.93 5,883.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ เทคโนโลยี ซัคเซส จํากัด PR2200063060002 1/6/2020 - -

4875 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพสีดํา Laser Toner HP CE285A จํานวน 1 กลอง

 เพื่อใชสําหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารยคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PR2200063060017 2/6/2020 - -

4876 ขออนุมัติจางติดตั้งปายทางออกหนีไฟฉุกเฉิน เพื่อดําเนินการปรับปรุง

หองปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการเคมี

 1

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท PR2200063060025 10/6/2020 - -

4877 ขออนุมัติจางติดตั้งปายสื่อสารความปลอดภัยอื่น ๆ เพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

หองปฏิบัติการเคมี 1

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท PR2200063060023 10/6/2020 - -

4878 ขออนุมัติซื้อไฟฉุกเฉิน LED Sport light จํานวน 1 ชุด เพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

หองปฏิบัติการเคมี 1

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย PR2200063060024 10/6/2020 - -

หนา้ 839



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4879 ขออนุมัติซื้อระบบแจงเตือนไฟไหมและวัดความรอน จํานวน 1 ชุด เพื่อ

ดําเนินการปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความ

ปลอดภัยหองปฏิบัติการเคมี 1

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย PR2200063060021 10/6/2020 - -

4880 ขออนุมัติซื้อระบบแจงเตือนไฟไหมและวัดความรอน จํานวน 1 ชุด เพื่อ

ดําเนินการปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความ

ปลอดภัยหองปฏิบัติการเคมี 1

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย PR2200063060022 10/6/2020 - -

4881 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.

2563  เพื่อรับคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

เดินทางมาประชุมที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ PR2200063060027 11/6/2020 - -

4882 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณหองปฏิบัติการ เพื่อใชสําหรับดําเนินการ

ปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร

9,754.00 9,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาจันทบุร)ี ,

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน), ราน

ไอปริ๊นท และบริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด

PR2200063060031 12/6/2020 - -

4883 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณหองปฏิบัติการ เพื่อใชสําหรับทําความสะอาด

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร

4,976.00 4,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) , 

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาจันทบุร)ี, 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)

PR2200063060030 12/6/2020 - -

4884 ขออนุมัติซื้อวัสดุในหองปฏิบัติการ จํานวน 10 รายการ เพื่อใชในการ

เรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรียและปฏิบัติการชีวเคมี

9,180.00 9,180.00 เฉพาะเจาะจง ราน Sept เคมีและบรรจุภัณฑ (จันทบุรี) ,รานวิ

ยะดา, หางหุนสวนจํากัด ยิ่งใหญซุปเปอรมารเก็ต,

 บริษัท ศาลาโอศถ จํากัด, บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ

บิวชั่น ซิสเทม จํากัด

PR2200063060029 12/6/2020 - -

4885 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 17 รายการ เพื่อใชในวิชาปฏิบัติการ

ชีววิทยา โรคและแมลงศัตรูพืชเบื้องตน หลักการปรับปรุงพันธุพืช 

วิทยาการและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ และปฏิบัติการฟสิกส

6,620.00 6,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) , 

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาจันทบุร)ี, 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)

PR2200063060033 16/6/2020 - -

4886 ขออนุมัติซื้อรถเข็น ขนาด 6 คิว จํานวน 1 คัน เพื่อใชสําหรับ

เคลื่อนยายถังแกสของหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศาลาโอสถ จํากัด PR2200063060036 18/6/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4887 ขออนุมัติซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง เพื่อใชใน

การเก็บรักษาไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน  เครื่องคอมพิวเตอรคณบดีคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส PR2200063060035 18/6/2020 - -

4888 ขออนุมัติซื้อเทอรโมมิเตอรอินฟาเรด จํานวน 4 ตัว และหนากากใส 

(Face Shield) เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) สําหรับนิสิตและบุคลากร

26,478.00 26,478.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศาลาโอสถ จํากัดและบริษัท พลาสติกเฮาส

 จํากัด

PR2200063060041 23/6/2020 - -

4889 ขออนุมัติเบิกคาซื้อเครื่องกรองน้ํา 5 ขั้นตอน เพื่อติดตั้ง ณ อาคาร

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตรสําหรับกรองน้ําใชทํางานวิจัย และการ

เรียนการสอนดานวิทยาศาสตร

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง อภิสิทธิ์ เครื่องกรองน้ํา PR2200063060039 23/6/2020 - -

4890 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มถังใส 60 ถัง สําหรับใชในการบริโภค และใหบริการ

ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการทองเที่ยว

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรทิพย PR2400063060002 1/6/2020 - -

4891 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ 3 รายการ (อุปกรณสําหรับการสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน) ไดแก กลองแปลงสัญญาณภาพ 2เครื่อง

 ไมโครโฟนไรสาย 1ตัว ไฟสตูดิโอพรอมฉากหลัง 1ชุด เพื่อสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน คณะการจัดการและการ

ทองเที่ยว

48,556.60 48,556.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป PO2400063060001 8/6/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4892 ขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร (พลาสติกคลุมวัชพืช) จํานวน 6 มวน 

สําหรับใชในการคลุมดินกันวัชพืชบานพักของคณะ 4หลัง ณ หมูบาน

บูรพาวิลเลจ

11,994.00 11,994.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) PR2400063060019 8/6/2020 - -

4893 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดและดูแลสวนและตนไม พรอมวัสดุ

และอุปกรณ 4 วัน เดือน ม.ิย.63 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการ

จัดการและการทองเที่ยว

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญศรี รอดสําอางค PR2400063060020 11/6/2020 - -

4894 ขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร (เหล็กเสียบยึดพลาสติกคลุมวัชพืช ขนาด 

3.15*45ซม.) จํานวน 12 กก. สําหรับใชในการยึดพลาสติกคลุมวัชพืช

บริเวณโดยรอบ บานพักของคณะ จํานวน 4 หลัง ณ หมูบานบูรพาวิล

เลจ

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหเอเซียโลหะภัณฑ จํากัด PR2400063060023 11/6/2020 - -

4895 ขออนุมัติซื้อแอลกอฮอลลชนิดน้ํา ขนาด1200มล. จํานวน 4 ถุง สําหรับ

ใหบริการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการ

ทองเที่ยว ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝาระวังการระบาดของโรค

ติดเชื้อ (COVID-19) ฉบับที่ 11

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PR2400063060025 15/6/2020 - -

4896 ขออนุมัติซื้อวัสด1ุ0 รายการ สําหรับใหบริการภายในอาคารเฉลิมพระ

เกียรติ คณะการจัดการและการทองเที่ยว ตามมาตรการและแนว

ปฏิบัติการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ (COVID-19) ฉบับที่ 11

8,795.77 8,795.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2400063060028 16/6/2020 - -

4897 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ 1 รายการ กระดานอิเล็กทรอนิกส (Electric 

Whiteboard Filp Chart) 1 จอ โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ

 FH JOANNEUM สาธารณรัฐออสเตรีย (TOURIST2017-2020)

99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป PO2400063060002 17/6/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4898 ขออนุมัติซื้อชุดนิทรรศการและประชาสัมพันธ (Ads and Marketing 

Communication Material) 1ชุด โครงการ SPIRE 2017-2020

23,499.34 23,499.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟบริค ซิสเทมส จํากัด PR2400063060035 17/6/2020 - -

4899 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ (เทปกาวสีชา, เทปผา, เชือกฟาง)

 สําหรับใชในการจัดเตรียมหองเรียนสําหรับจัดการเรียนการสอน 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝาระวังการ

ระบาดของโรคติดเชื้อ (COVID-19) ฉบับที่ 11

4,437.91 4,437.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2400063060036 17/6/2020 - -

4900 ขออนุมัติซื้อขาตั้งกดแอลกอฮอลแบบเหยียบ 6 ชุด สําหรับใหบริการ

นิสิต คณาจารยและผูมารับบริการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะ

การจัดการและการทองเที่ยว

9,300.01 9,300.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2400063060041 23/6/2020 - -

4901 ขออนุมัติเชาชุดอุปกรณผลิตรายการ/ถายรายการ 2วัน ประกอบดวย 

ชุดไฟสตูดิโอพรอมขาตั้ง, ชุดไมคไรสาย,กลองถายวีดีโอ (29-30มิย63) 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา2563 

(ถายทอดสดผาน Youtube Live Streaming) ที่ BUUBBS (1กค63)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ฉันทโสภณ PR2400063060045 25/6/2020 - -

4902 ขออนุมัติจางพิมพ สติ๊กเกอรใสสีขนาด A4 จํานวน 1,000 แผน และ

สติ๊กเกอรสี PVC ขนาด A4 จํานวน 140 แผน และสติ๊กเกรอสี PVC 

ขนาด A3 จํานวน 10 แผน

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส เอส เซอรวิส แอนด ซัพพลาย PR2400063060046 25/6/2020 - -

4903 ขออนุมัติจางพิมพ สติ๊กเกอรสี ขนาด 100*32 ซม. พิมพ เคลือบ ไดคัท

รวมติดตั้ง จํานวน 5 ชิ้น

2,407.50 2,407.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR2400063060047 25/6/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4904 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 3 รายการ (หนากากอนามัย, ถุงมือยาง, face shield)

 สําหรับเจาหนาที/่บุคลากรประจํา ณ จุดคัดกรอง ภายในอาคารเฉลิม

พระเกียรติ คณะการจัดการและการทองเที่ยว

2,158.29 2,158.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2400063060051 29/6/2020 - -

4905 ขออนุมัติซื้อขวดหัวปมใส 4 แพ็ค (12ขวด/แพ็ค) สําหรับใสสบูเหลว

ลางมือวางในหองน้ําชาย-หญิง ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการ

จัดการและการทองเที่ยว

1,360.00 1,360.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชาม บางแสน PR2400063060052 29/6/2020 - -

4906 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลมสันกาว เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนของนิสิตปริญญาโท รายวิชา 66951663 

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม จํานวน 43 เลม ภาคเรียน

ตน1/2563

8,170.00 8,170.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ PR2400063060053 29/6/2020 - -

4907 ซื้อรีเลย Omron จํานวน 2 ตัว 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR2500063060008 2/6/2020 - -

4908 ขางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง (หองเซฟเวอร) 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR2500063060011 2/6/2020 - -

4909 ซื้อตัวตรวจจับ Flow SENSOR 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) PR2500063060007 2/6/2020 - -

4910 จางซอมมอเตอรเครื่องปมดูดน้ําหอพักนิสิตแพทยชาย จํานวน 1 งาน 27,665.00 27,665.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR2500063060014 4/6/2020 - -

4911 จางซอมแซมเครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปด หอพักนิสิตแพทยชาย 6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด PR2500063060016 4/6/2020 - -

4912 ซื้อแอลกอฮอล สําหรับทําความสะอาดมือ ขนาดบรรจุ 1200ml 

จํานวน 30 ถุง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PR2500063060013 4/6/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4913 จัดซื้อโทรศัพทไรสาย 998.99 998.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2500063050089 5/6/2020 - -

4914 จัดซื้อ Adapter เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟน 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด PR2500063060035 8/6/2020 - -

4915 จัดซื้อไมโครโฟนไรสาย 16,906.00 16,906.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด PR2500063060037 8/6/2020 - -

4916 ซื้อวัสดุ สํานักงาน จํานวน 9 รายการ 6,803.98 6,803.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2500063060040 8/6/2020 - -

4917 จางซอมแซมพื้นกระเบื้องชํารุด โถงชั้น 3 หอพักนิสิตแพทยชาย จํานวน

 1 งาน

9,016.00 9,016.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน PR2500063060045 10/6/2020 - -

4918 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศและยายตําแหนง จํานวน 1 เครื่อง 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR2500063060043 10/6/2020 - -

4919 จางซอมมอเตอรปมน้ํารั่วหอพักนิสิตแพทยหญิง จํานวน 1 งาน 11,460.00 11,460.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR2500063060044 10/6/2020 - -

4920 จัดซื้อโทรศัพทไรสาย 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2500063060053 11/6/2020 - -

4921 คาจางถายเอกสารสี - ขาวดํา 23,766.99 23,766.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด PR2500063060055 11/6/2020 - -

4922 เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอน ปนเจล ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง โนเบิล ซัพพลาย PO2500063060007 11/6/2020 - -

4923 คาวัสดุอุปกรณ โครงการ ''พัฒนาทักษะนิสิตแพทยทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒''

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2500063060050 11/6/2020 - -

4924 คาวัสดุอุปกรณในการจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ''สูโควิด-19 ใน

บุคลากรโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา''

8,999.00 8,999.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2500063060052 11/6/2020 - -

4925 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดโครงการนิสิตแพทยบูรพาจิตอาสา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2500063060070 12/6/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4926 จัดซื้อของรางวัล สําหรับโครงการ ''สงเสริมทักษะทางเวชศาสตร

เดินทางและการทองเที่ยว''

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2500063060069 12/6/2020 - -

4927 จัดซื้อของรางวัลในการจัดโครงการนิสิตแพทยบูรพาจิตอาสา ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๒

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2500063060071 12/6/2020 - -

4928 คาวัสดุอุปกรณ โครงการเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินตาม

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ

35,050.00 35,050.00 เฉพาะเจาะจง รานอมรเลิศวิทย PR2500063060072 15/6/2020 - -

4929 จางตัดสติกเกอรไดคัท ตราคณะแพทยศาสตร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร PR2500063060079 17/6/2020 - -

4930 ซื้อน้ําดื่ม BUH จํานวน 600 แพค 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลายเออร แอนด เซอรวิส 

จํากัด

PR2500063060080 17/6/2020 - -

4931 จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 14,338.00 14,338.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดียอีส PR2500063060036 19/6/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4932 จางทําวีดีทัศน แนะนําคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 1

 งาน

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PO2500063060009 19/6/2020 - -

4933 จางเย็บเลมวารสารลวงเวลา ป 2562พรอมปกพลาสติก 1,880.00 1,880.00 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร PR2500063060102 22/6/2020 - -

4934 ขออนุมัติคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 50 เครื่อง 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO2500063060010 22/6/2020 - -

4935 จัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ สําหรับประจําตําแหนงคณบดีคณะ

แพทยศาสตร

32,900.00 32,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บูรพวัฒน คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

PR2500063060109 24/6/2020 - -

4936 ซื้อโตะปฏิบัติการกลางฯ 579,000.00 579,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด PO2500063060013 25/6/2020 - -

4937 ขอความเห็นชอในการจัดหาน้ํามันรถ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.วงศทรายทอง

PR2600063060001 2/6/2563 - -

4938 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเครื่องพิมพ 10,050.00 10,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR2600063060003 2/6/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4939 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่มจํานวน 200 แพ็ค 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง

รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา

PR2600063060017 9/6/2563 - -

4940 ขอคามเห็นชอบในการจัดหาเทปกาวและพลาสติกเคลือบ A4 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR2600063060024 10/6/2563 - -

4941 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเจลลางมือแอลกอฮอล 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2600063060023 10/6/2563 - -

4942 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุซอม 26,896.00 26,896.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)  บริษัท

 โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

PR2600063060030 16/6/2563 - -

4943 ขอความเห็นชอบในการจัดหาผาปดปาก Mask 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุพิศ ศักดิ์แพทย PR2600063060043 18/6/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4944 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 78,365.00 78,365.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR2600063060050 19/6/2563 - -

4945 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 45,900.00 45,900.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร PR2600063060051 19/6/2563 - -

4946 ขอความเห็นชอบในการจัดจางเดินสายแลน สายโทรศัพท ติดตั้งดาวน

ไลท ติดตั้ง LCDTV และทําปายอะคิริค

32,742.00 32,742.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR2600063060052 19/6/2563 - -

4947 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแแซมมิเตอรไฟฟา 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR2600063060054 19/6/2563 - -

4948 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR2600063060055 19/6/2563 - -

4949 ขอวามเห็นชอบในการจัดจางผูปฏิบัติหนาที่บริหาร 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพรัตน ครุฑปราการ PR2600063060047 19/6/2563 - -

4950 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมปมน้ํา ปมลม 3,180.00 3,180.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR2600063060053 19/6/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4951 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหลอดไฟ LED 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

PR2600063060048 19/6/2563 - -

4952 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 3,184.00 3,184.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุค ลิงค จํากัด PR2600063060056 22/6/2563 - -

4953 ขอความเห็นชอบในการจัดจางตรวจเช็ครถยนตตามระยะทาง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2600063060057 24/6/2563 - -

4954 ขอความเห็นอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑหอพัก 12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063060063 26/6/2563 - -

4955 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมครุภัณฑ 5,730.00 5,730.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063060061 26/6/2563 - -

4956 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน) PR2600063060062 26/6/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4957 ขออนุมัติจัดจางซักรีดผาในศูนยบริการการแพทยแผนไทยฯ 

ประจําเดือนมิถุนายน 2563

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิต  เผาจินดา/ เสนอราคา 5,000 บาท PR2700063060002 1/6/2020 - -

4958 ขออนุมัติเบิกคาน้ํามันรถรับสงเอกสาร ประจําเดือนมิถุนายน 2563 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 บาท PR2700063060001 1/6/2020 - -

4959 ขออนุมัติเบิกคาถายเอกสารการปฏิบัติงานภายในคณะ ประจําเดือน

มิถุนายน 2563

4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงรัตน แสงสุข / เสนอราคา 4,051 บาท PR2700063060003 1/6/2020 - -

หนา้ 851



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4960 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อยาสมุนไพร-ศูนยบริการฯ 7,884.50 7,884.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษสุข จํากัดและรานยาสามัคคีโอสถ / 

เสนอราคา 7.884.50 บาท

PR2700063060010 15/6/2020 - -

4961 ขออนุมัติจัดจางคาถายเอกสารเขาเลม-โครงการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษาคณะ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

1,216.00 1,216.00 เฉพาะเจาะจง รานตนบุญการพิมพ / เสนอราคา 1,216 บาท PR2700063060013 19/6/2020 - -

4962 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก-โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับคณะ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร / เสนอ

ราคา 2,100 บาท

PR2700063060015 19/6/2020 - -

หนา้ 852



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4963 ขออนุมัติเบิกคาจางเหมาบริการยานพาหนะ-โครงการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมโชค มาลาศรี / เสนอราคา 3,000 บาท PR2700063060014 19/6/2020 - -

4964 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/เสนอราคา 17,500 บาท PO2700063060001 26/6/2020 - -

4965 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด PR2800063060005 9/6/2020 - -

4966 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเครื่องดูดสูญญากาศ จํานวน 1 เครื่อง 26,200.00 26,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด PO2800063060002 16/6/2020 - -

4967 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณืสําหรับปองกันตามมาตราการ

ปองกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ราน บ.ีพี.เพื่อนนักเรียน

รานขาวโพด

PR2800063060008 19/6/2020 - -

4968 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน (นางสาว

วราพร เต็งยี)่

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วราพร เต็งยี่ PO2800063060004 26/6/2020 - -

4969 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (นางมณีวรรณ 

แกวประเสริฐ)

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ แกวประเสริฐ PO2800063060007 26/6/2020 - -

หนา้ 853



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4970 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (นางสาวทิพย

วรรณ บุญแกว)

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพยวรรณ บุญแกว PO2800063060006 26/6/2020 - -

4971 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 เครื่อง หองแลป 

410,412,305,409

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรางธรรม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาที่ตกลง

จาง 9,951.00 บาท

PR3600063060004 4/6/2020 - -

4972 ขออนุมัติจางเหมาบริการติดตั้งตาขายกันนก จํานวน 1 งาน 40,018.00 40,018.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ สมารท กรุป จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 

40,018.00 บาท

PO3600063060001 4/6/2020 - -

หนา้ 854



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4973 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร

2,030.82 2,030.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อ 

2,030.82 บาท

PR3600063060013 4/6/2020 - -

4974 ขออนุมัติจัดจางทํากุญแจ จํานวน 2 ดอก หองพักอาจารย 201 (เงิน

หมุน 022/2563)

50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ ราคาที่ตกลงจาง 50.00 บาท PR3600063060016 5/6/2020 - -

4975 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง เนื่องจาก

เครื่องปรับอากาศหองเรียน 406 ,หองแลป 412,305,213 ไมทําความ

เย็นและบางตัวเปดไมติด

46,331.00 46,331.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรางธรรม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาที่ตกลง

จาง 46,331.00 บาท

PO3600063060003 5/6/2020 - -

หนา้ 855



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4976 ขออนุมัติจางเหมาบริการเจาะชองชาปเพื่อตัดตอเมนน้ําทิ้ง จํานวน 1 

งาน

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง 

11,000.00 บาท

PO3600063060002 5/6/2020 - -

4977 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูนํา

นิสิต คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา 2562 

วันที่ 23 มิถุนายน 2563

1,229.00 1,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ

1,049.00 บาท,ราน Shoot me ราคาที่ตกลงจาง

 120 บาท

PR3600063060025 9/6/2020 - -

หนา้ 856



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4978 ขออนุมัติซอมหมอตมแผนรอน จํานวน 1 เครื่อง เนื่องจากเครื่องทํา

ความรอนใชงานไมได (สาขากายภาพบําบัด)

10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.บี. เมดิคอล จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 

10,165.00 บาท

PO3600063060004 11/6/2020 - -

4979 ขออนุมัติซอมเครื่องวัดสมรรถภาพปอด จํานวน 1 เครื่อง เนื่องจาก

ซอฟแวรมีปญหาไมสามารถใชงานกับตัวเครื่องได (สาขากายภาพบําบัด)

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) ราคาที่

ตกลงจาง 36,000.00 บาท

PO3600063060005 11/6/2020 - -

4980 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง เนื่องจากเครื่องปรับ

อาศหองอาหาร เปดไมติดและมีรังนกเขาไปทํารัง

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่ตกลงจาง 1,070.00 บาท PR3600063060030 13/6/2020 - -

หนา้ 857



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4981 ขออนุมัติจัดจางเขาเลม จํานวน 2 เลม โครงการติดตามและตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะสหเวชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 1 เมษายน -

 31 กรกฎาคม 2563 (ไพรัชสํารองจาย)

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาที่ตกลงจาง 240.00 

บาท

PR3600063060031 13/6/2020 - -

4982 ขออนุมัติจางเหมาบริการตัดเปลี่ยนระบบไฟนีออน จํานวน  2 จุด 

เนื่องจากหลอดไฟนีออนหองแลป 410 เสีย ทําใหหองมีความสวางไม

เพียงพอตอการใชงาน (จายคุณสมศักดิ์)

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง 

700.00  บาท

PR3600063060033 15/6/2020 - -

4983 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 64 เลม เพื่อใชสําหรับ

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาชีวเวชศาสตร ป 2563 (แกไขเพิ่มเติม)

7,540.48 7,540.48 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจาง 7,540.48 บาท PR3600063060032 15/6/2020 - -

4984 ขออนุมัติจางเหมาบริการตัดตนไมพรอมขนยาย จํานวน 10 ตน 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงหา กองมวง ราคาที่ตกลงจาง 35,000.00 

บาท

PO3600063060006 16/6/2020 - -

หนา้ 858



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4985 ขออนุมัติจัดซื้อเกาอี้สํานักงานบุผา จํานวน 20 ตัว เพื่อใชสําหรับการ

ประชุมและการเรียนการสอน (หอง 205)

39,168.60 39,168.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแอมป ออฟฟศ เฟอรนิเจอร จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 39,168.60 บาท

PO3600063060008 18/6/2020 - -

4986 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ํายาตรวจวิเคราะห จํานวน 3 รายการ เพื่อใช

สําหรับการจัดโครงการบริการวิชาการวันเทคนิคการแพทยไทย 

ประจําป 2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563

8,898.00 8,898.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ

 8,898.00 บาท

PR3600063060048 18/6/2020 - -

หนา้ 859



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4987 ขออนุมัติจัดซื้อเจลแอลกอฮอล และจัดจางพิมพโปสเตอร จํานวน 3 

แผน เพื่อใชสําหรับการจัดโครงการบริการวิชาการวันเทคนิคการแพทย

ไทย ประจําป 2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563

2,500.00 1,295.00 เฉพาะเจาะจง รานคลังยา 51 ราคาที่ตกลงซื้อ 395.00 บาท นาย

 สุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาที่ตกลงจาง 900.00 

บาท

PR3600063060049 18/6/2020 - -

4988 ขออนุมัติจัดซื้อตูแช -20 องศา ขนาด 9 คิว จํานวน 1 เครื่อง (สาขา

เทคนิคการแพทย)

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มารท จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

10,500.00 บาท

PO3600063060010 19/6/2020 - -

หนา้ 860



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4989 ขออนุมัติจัดซื้อหลอดไฟ LED จํานวน 18 หลอดและจัดจางเปลี่ยนชุด

กุญแจลูกบิด จํานวน 1 ชุดพรอมปมกุญแจ จํานวน 9 ดอก (เงินหมุน 

25/2563,27/2563)

1,765.00 1,765.00 เฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยการไฟฟา ราคาที่ตกลงซื้อ 990.00 บาท

 ,คุณสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง 

775.00 บาท

PR3600063060052 19/6/2020 - -

4990 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องลางอัลตราโซนิคสําหรับหองปฏิบัติการจํานวน 1 

เครื่อง (สาขาเทคนิคการแพทย)

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 11,556.00

 บาท

PO3600063060009 19/6/2020 - -

หนา้ 861



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4991 ขออนุมัติจางเหมาบริการติดตั้งเดินสายสัญญาณอินเตอรเน็ตพรอม

ติดตั้งปลั๊กไฟ จํานวน 3 งาน

22,700.00 22,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต ราคาที่ตกลงจาง 

22,700.00 บาท

PO3600063060011 22/6/2020 - -

4992 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับสงรองคณบดี 

และคณาจารยคณะสหเวชศาสตร ปรึกษาเรื่องการบริหารหลักสูตรรังสี

เทคนิค ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ กรุงเทพมหานคร (เงินหมุน)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 2,500.00

 บาท

PR3600063060064 23/6/2020 - -

4993 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับ

การเรียนการสอนรายวิชาของสวนกลางสาขาเทคนิคการแพทย

1,612.82 1,612.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อ 

1,612.82 บาท

PR3600063060067 25/6/2020 - -

หนา้ 862



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4994 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 16 รายการ เพื่อใช

สําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68323160 ปฏิบัติการนวดเพื่อการ

บําบัด สําหรับนิสิตสาขากายภาพบําบัด ชั้นปที่ 2 และรายวิชา 

68345460 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมสําหรับกายภาพบําบัด 

รายวิชา 68345160 กายภาพบําบัดในผูสูงอายุ

10,086.17 10,086.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อ 

10,086.17 บาท

PO3600063060012 25/6/2020 - -

4995 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 11 รายการ เพื่อใช

สําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68021159 ,68021959,680215

6,114.68 6,114.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อ 

6,114.68 บาท

PR3600063060070 26/6/2020 - -

4996 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับ

การเรียนการสอนรายวิชา 680201 ,รายวิชา 683111-59,รายวิชา 

684398-59,รายวิชา 684394-59

2,054.33 2,054.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อ 

2,054.33 บาท

PR3600063060071 26/6/2020 - -

หนา้ 863



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4997 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 91 จํานวน 4.69 ลิตร 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร ราคาที่ตกลงซื้อ 

100.00 บาท

PR3600063060077 30/6/2020 - -

4998 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่องเพื่อใชรองรับการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนหอง 202,402

42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต ราคาที่ตกลงซื้อ 

42,500.00 บาท

PO3600063060013 30/6/2020 - -

4999 ขออนุมัติจางเหมาบริการคาแรงเดินสายสัญญาณภาพ HDMI หอง 508

 จํานวน 1 งาน

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ สมารท กรุป จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 

9,630.00 บาท

PR3600063060076 30/6/2020 - -

หนา้ 864



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5000 ขออนุมัติจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีพรอมอุปกรณ (209)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR3700063060001 1/6/2020 - -

5001 ขออนุมัติจัดซื้อเอทิลแอลกอฮอล 99.9% จํานวน 840 ลิตร (209) 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฟูด แอนด เคมิคอล จํากัด PR3700063060005 4/6/2020 - -

5002 ชออนุมัติซอมทอน้ําทิ้งหองปฏิบัติการ PH10201 (292) 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกสิต ศรีวิชา PO3700063060001 8/6/2020 - -

5003 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร Atec (591500301000262) 

(122)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR3700063060028 9/6/2020 - -

5004 ขออนุมัติจัดซื้อหุนจําลองโครงกระดูกแบบแสดงรายละเอียดกลามเนื้อ

และเอ็นขอตอของมนุษย จํานวน 1 ชุด

45,636.20 45,636.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรทิส เทรดดิ้ง จํากัด PO3700063060006 16/6/2020 - -

5005 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องวิเคราะหการดูดกลืนแสงชวงอัตราไวโอเลต

ชนิดลําแสงคู หมายเลขครุภัณฑ 5408109010001 และ 

5408109010002

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีที เทคโนซาย จํากัด PO3700063060003 15/6/2020 - -

หนา้ 865



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5006 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการแรกพบสัมพันธ ประจําปการศึกษา

 2563 (148)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด จงกล 1999 (สํานักงานใหญ) , 

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR3700063060050 15/6/2020 - -

5007 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการจัดทําเจลแอลกอฮอลและ

หนากากปองกันสําหรับนิสิตและบุคลากร (293)

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา , ราน SP PRINT , 

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR3700063060046 15/6/2020 - -

หนา้ 866



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5008 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณสําหรับจัดพื้นที่ตามมาตรการปองกัน

การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3700063060053 17/6/2020 - -

5009 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องดื่มและของใชในสํานักงานคณบดี (209) 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3700063060055 17/6/2020 - -

5010 ขออนุมัติจัดซื้อสติ๊กเกอรติดครุภัณฑประจําคณะเภสัชศาสตร (209) 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด เซอรวิส

เซส จํากัด

PR3700063060067 19/6/2020 - -

5011 ขออนุมัติจัดซื้อลอยางยูรีเทน 100 มม. (209) 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด PR3700063060076 24/6/2020 - -

หนา้ 867



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5012 ครุภัณฑไฟสตูดิโอและขาตั้ง 10,100.00 10,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กคาเมรา คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)/ 

เสนอราคา 10,100.00 บาท

PO3900063060001 1/6/2563 - -

5013 ซื้ออุปกรณระบบการเรียนการสอนออนไลน 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง นายเลิศพงษ พงษกิ่ง/ เสนอราคา 19,260.00 บาท PO3900063060003 10/6/2563 - -

5014 ขอซื้อแอลกอฮอล 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด/เสนอราคา 

4,000.00 บาท

PR3900063060020 24/6/2563 - -

หนา้ 868



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5015 จางเหมาซอมแซมระบบไฟฟาพรอมอุปกรณ ชั้น 5 ตึก QS2 67,490.25 67,490.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด/เสนอราคา 

67,490.25 บาท

PO3900063060004 24/6/2563 - -

5016 จางติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT 6 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/เสนอราคา 

9,200.00 บาท

PR3900063060022 25/6/2563 - -

5017 จางเหมาปรับปรุงระบบไฟฟา 36,519.10 36,519.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด/เสนอราคา 

36,519.10 บาท

PO3900063060006 29/6/2563 - -

หนา้ 869



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5018 จางทําวัสดุหนากากผา 3 ชั้น 34,500.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยพร จันปุม/ เสนอราคา 34,500.00 บาท PO3900063060007 29/6/2563 - -

5019 จางเหมาเดินเมนไฟ ตึกวิศวกรรม ชั้น 7 55,693.50 55,693.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด/ เสนอราคา 

55,693.50 บาท

PO3900063060008 30/6/2563 - -

5020 ซื้อตูโหลดเซ็นเตอร 25,348.30 25,348.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด/ เสนอราคา 

25,348.30 บาท

PO3900063060009 30/6/2563 - -

5021 ขอความเห็นชอบ-ซอมแซมและบํารุงรักษา แบตเตอรี่รถยนต ทะเบียน

รถหมายเลข ขฉ7133 ชบ หมายเลขครุภัณฑ550300101000006 

สถาบันภาษา

2,600.00        2,600.00 เฉพาะเจาะจง ดี๊ดี แบตเตอรี่ PR4000063060001 1/6/2020 - -

หนา้ 870



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5022 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-วัสดุ (กระดาษถายเอกสาร A4 และกระดาษ

การด) เพื่อใชในโครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารเชิงเทคนิค โครงการยอยที่ 1 การอบรมเพื่อสรางผูนําในการ

พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ

305.00           305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR4000063060013 2/6/2020 - -

5023 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-น้ํามันเชื้อเพลิง เติมวันที่ 4 ม.ิย. 2563 เติม

รถประจําสถาบันภาษา ขฉ7133 เพื่อใชในกิจกรรมตางๆของสถาบัน

ภาษา

1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร PR4000063060011 2/6/2020 - -

5024 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-(หูฟงพรอมไมค จํานวน 2 อัน) เพื่อใชใน

โครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงเทคนิค 

โครงการยอยที่ 1 การอบรมเพื่อสรางผูนําในการพัฒนาการพูด

ภาษาอังกฤษ

1,300.00        1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) PR4000063060015 4/6/2020 - -

5025 ขอความเห็นชอบ-ซอมแซมและบํารุงรักษา ยางรถยนต ทะเบียนรถ

หมายเลข ขฉ7133 ชบ. หมายเลขครุภัณฑ 550300101000006 เพื่อ

ความปลอดภัยในการใชรถยนตของสถาบันภาษา

12,000.00      12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยาง 2012 จํากัด PR4000063060016 8/6/2020 - -

5026 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-หนากากพลาสติกคลุมหนา เพื่อใชในการ

ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ใหกับ

บุคลากร ในการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษใหกับผูประสงคจะ

สมัครเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา

936.04           936.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR4000063060018 9/6/2020 - -

5027 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-วัสดุสํานักงานตามใบประกอบเสนอซื้อเลขที่

 0017/63 จํานวน 6 รายการ เพื่อใชในโครงการ การพัฒนากรอบ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฯ (BUU CET for GDP)

19,941.89      19,941.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR4000063060028 23/6/2020 - -

หนา้ 871



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5028 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-หมึกพิมพเลเซอร Canon Cartridge 325  

เพื่อใชในโครงการ การพัฒนากรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

เพื่อรองรับการเติบโตในเขตอีอีซี (BUU CET for GDP)

4,050.00        4,050.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR4000063060029 24/6/2020 - -

5029 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารเพื่อใชในการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง/ราคาที่ตกลงจาง 6,000 

บาท

PR4200063060012 8/6/2563 - -

5030 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญสวัสดีฟารมากรุป/ราคาที่ตกลง

ซื้อ 7,222.50 บาท

PR4200063060014 8/6/2563 - -

หนา้ 872



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5031 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว,วัสดุสํานักงานและการเรียนการ

สอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตก

ลงซื้อ 8,590บาท

PR4200063060018 15/6/2563 - -

5032 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอรจํากัด(มหาชน) PR4200063060021 15/6/2563 - -

หนา้ 873



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5033 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารแบบอาคาร,จางทํา Sticker การคัดกรอง 1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง รานซีลลอส อารต ดีไซน/ราคาที่ตกลงจางทําสติก

เกอรคัดกรองจํานวน 800,รานสดใส กอบป /

ราคาที่ตกลงจางถายเอกสารแบบจํานวน 540 บาท

PR4200063060025 17/6/2563 - -

หนา้ 874



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5034 ขออนุมัติจัดซื้อเมาสไรสาย,อุปกรณแปลงสัญญาณ 2,190.00 2,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ

 2,190 บาท

PR4200063060027 19/6/2563 - -

5035 ขออนุมัติจัดซื้อตัวรับสัญญาณ wifi 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงซื้อ 1,400

 บาท

PR4200063060026 19/6/2563 - -

5036 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งระบบซับเสียง หอง AC 2 อาคารศูนย

นวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตูดิโอเกรซาวดโซลูชั่น จํากัด/ราคาที่ตก

ลงจาง 40,000 บาท

PR4200063060029 23/6/2563 - -

หนา้ 875



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5037 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาเปยโน 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย เจริญศิลปวรรณ/ราคาที่ตกลงจาง 

17,500 บาท

PR4200063060032 29/6/2563 - -

5038 ขออนุมัติจัดซื้อกุญแจ,บานพับ,สีสเปรย 362.00 362.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสด/ุราคาที่ตกลงซื้อ 362 บาท PR4200063060030 29/6/2563 - -

5039 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งระบบสายสัญญาณ UTP Cat6 พรอมอุปกรณ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงจาง 3,750

 บาท

PR4200063060033 30/6/2563 - -

5040 ขออนุมัติจางถายเอกสาร 24.50 24.5 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR4300063060001 1/6/2020 - -

หนา้ 876



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5041 ขออนมัติจางเหมาบริการขนยายวัสดุอุปกรณสํานักงานโครงการจัดตั้งฯ

 บางแสน ไปยัง สํานักงานโครงการจัดตั้งฯ สระแกว

23,230.00 23,230.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุกัญญา เปยประเสริฐ PR4300063060007 15/6/2020 - -

5042 ขออนุมัติจางเขาเลมสันอัดกาวรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (CAR) ระดับหลักสูตร 

ประจําปการศึกษา 2562

130.00 130 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารไทยแกว PR4300063060008 30/6/2020 - -

5043 ขออนุมัติเสนอซื้อชั้นวาง 40 ชอง ขนาด 91.7*31*176 ซม. จํานวน 2 

ตัว

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร/ราคาที่ตกลงซื้อ 

9,800.00

PR4500063060002 1/6/2563 - -

5044 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 9,141.80 9,141.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 

9,141.80

PR4500063060007 5/6/2563 - -

5045 ขออนุมัติเสนอจางทําตรายาง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส/ราคาที่ตกลงจาง 2,400.00 PR4500063060008 8/6/2563 - -

หนา้ 877



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5046 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ําดื่ม จํานวน 4 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม วีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 160.00 PR4500063060010 15/6/2563 - -

5047 ขออนุมัติเสนอซื้อขาตั้งกลอง 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอง เอนจิเนียริ่ง แอนด คอนซัลแทนท 

จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 8,560.00

PR4500063060012 17/6/2563 - -

5048 ขออนุมัติเสนอซื้อสายโทรศัพทสํานักงาน 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง รานเฮงไจเส็ง/ราคาที่ตกลงซื้อ 120 PR4500063060013 19/6/2563 - -

5049 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 7,941.03 7,941.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 

7,941.03

PR4500063060020 24/6/2563 - -

หนา้ 878



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5050 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ําดื่ม จํานวน 4 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม วีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 160.00 PR4500063060029 29/6/2563 - -

5051 สินคา(หนากากอนามัย,ผาปดจมูก) จํานวน 2 รายการ 860.00 860.00 เฉพาะเจาะจง รานบี แอนด บี อินดัสทรี / ราคาที่เสนอ 860.00 

บาท

PR7080063060002 1/6/2020 - -

5052 เครื่องชงกาแฟสด จํานวน 1 ชุด พรอมอุปกรณบาริสตา 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

79,900.00 บาท

PR7000063060027 4/6/2020 - -

5053 วอลลไอศกรีมตัก จํานวน 8 รายการ 5,285.60 5,285.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 5,285.60 บาท

PR7080063060004 8/6/2020 - -

หนา้ 879



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5054 ไสกรอก จํานวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท)

 / ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

PR7080063060005 8/6/2020 - -

5055 ซาลาเปา จํานวน 4 รายการ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด  / ราคาที่เสนอ 2,568.00 

บาท

PR7080063060006 8/6/2020 - -

5056 วัตถุดิบและวัสดุ จํานวน 14 รายการ 3,257.50 3,257.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

3,257.50 บาท

PR7080063060007 11/6/2020 - -

หนา้ 880



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5057 วอลลไอศกรีมตักและวอลลไอศกรีมแทง จํานวน 18 รายการ 9,607.52 9,607.52 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  / ราคาที่

เสนอ 9,607.52 บาท

PR7080063060008 15/6/2020 - -

5058 น้ําอัดลมและน้ําดื่มน้ําทิพย จํานวน 6 รายการ 8,297.70 8,297.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด  / 

ราคาที่เสนอ 8,297.70 บาท

PR7080063060009 15/6/2020 - -

5059 ซาลาเปาและขนมจีบไก จํานวน 4 รายการ 5,392.80 5,392.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 5,392.80 

บาท

PR7080063060014 22/6/2020 - -

หนา้ 881



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5060 สินคา วัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณประกอบการขาย จํานวน 9 รายการ 3,859.00 3,859.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 3,859.00 บาท

PR7080063060013 22/6/2020 - -

หนา้ 882



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5061 สินคา จํานวน 23 รายการ 30,273.00 30,273.00 เฉพาะเจาะจง รานเพ็ญเฮาท /ราคาที่เสนอ 1,340.00 บาท,

บจก.กิจชัยสเตชั่นเนอรี่ /ราคาที่เสนอ 963.00 บาท

, รานโชคอํานวยพาณิชย

/ ราคาที่เสนอ 27,970.00 บาท

PR7080063060010 22/6/2020 - -

หนา้ 883



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5062 ผาปดจมูก จํานวน 100 ชิ้น 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาท จํากัด(มหาชน) / 

ราคาที่เสนอ 900.00 บาท

PR7080063060012 22/6/2020 - -

5063 ไสกรอก จํานวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท)

/ ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

PR7080063060015 22/6/2020 - -

หนา้ 884



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5064 วอลลไอศกรีมตักและวอลลไอศกรีมแทง จํานวน 22 รายการ 12,025.47 12,025.47 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 12,025.47 บาท

PR7080063060011 22/6/2020 - -

5065 น้ําอัดลมและน้ําดื่มน้ําทิพย จํานวน 7 รายการ 14,219.39 14,219.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา

ที่เสนอ 14,219.39 บาท

PR7080063060016 29/6/2020 - -

5066 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว  ดวงสุดา / ราคาที่เสนอ 7,000.00 

บาท

PR7000063060004 1/6/2020 - -

หนา้ 885



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5067 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 16 รายการ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว  ดวงสุดา  / ราคาที่เสนอ 4,520.00 

บาท

PR7000063060003 1/6/2020 - -

5068 คาจางซอมเครื่องปมอากาศ จํานวน 1 เครื่อง 43,014.00 43,014.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อควา คอนโทรล ซิสเต็ม จํากัด / ราคาที่

เสนอ 43,014.00 บาท

PR7000063060006 1/6/2020 - -

5069 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 1,080.00 บาท PR7000063060001 1/6/2020 - -

หนา้ 886



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5070 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000063060005 1/6/2020 - -

5071 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 11 รายการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง  รานไพรเวชคาวัสดุ / ราคาที่เสนอ 756.00 บาท PR7000063060013 2/6/2020 - -

5072 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 10 รายการ 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสด,ุรานไถเส็ง / ราคาที่เสนอ 

4,980.00 บาท

PR7000063060023 2/6/2020 - -

หนา้ 887



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5073 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 4 รายการ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล  เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ 1,700.00 

บาท

PR7000063060024 2/6/2020 - -

5074 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 24 รายการ 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว  ดวงสุดา / ราคาที่เสนอ 9,340.00 

บาท

PR7000063060025 2/6/2020 - -

5075 คาจางพิมพวัสดุโฆษณา จํานวน 1 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม  / ราคาที่เสนอ 300.00

 บาท

PR7000063060017 2/6/2020 - -

หนา้ 888



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5076 เจลแอลกอฮอล จํานวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) / ราคาที่เสนอ 

1,650.00 บาท

PR7000063060007 2/6/2020 - -

5077 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิงอินฟาเรด (รุน XL-F03 )  จํานวน 2 อัน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนยริ่ง จํากัด/ ราคาที่

เสนอ 4,600.00 บาท

PR7000063060009 2/6/2020 - -

5078 วัสดุไฟฟา จํานวน 5 รายการ (สําหรับปรับปรุงหองปฏิบัติการตาม

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ) ''

หองปฏิบัติการเคมี2  L102''

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 9,555.00 

บาท

PR7000063060022 2/6/2020 - -

หนา้ 889



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5079 วัสดุไฟฟา จํานวน 4 รายการ (สําหรับปรับปรุงหองปฏิบัติการตาม

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ) ''

หองปฏิบัติการสรีรวิทยา L104)

7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 7,255.00 

บาท

PR7000063060018 2/6/2020 - -

5080 วัสดุไฟฟา จํานวน 3 รายการ (สําหรับปรับปรุงหองปฏิบัติการตาม

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ) ''

หองปฏิบัติการนิเวศนวิทยา1 L110''

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 10,000.00 

บาท

PR7000063060021 2/6/2020 - -

5081 วัสดุไฟฟา จํานวน 3 รายการ (สําหรับปรับปรุงหองปฏิบัติการตาม

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ) ''

หองปฏิบัติการนิเวศนวิทยา1 L110''

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค  / ราคาที่เสนอ 4,555.00 

บาท

PR7000063060020 2/6/2020 - -

หนา้ 890



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5082 วัสดุไฟฟา จํานวน 2 รายการ (สําหรับปรับปรุงหองปฏิบัติการตาม

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ) ''

หองปฏิบัติการสรีรวิทยา L104)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ  10,000.00

 บาท

PR7000063060019 2/6/2020 - -

5083 วัสดุไฟฟา จํานวน 2 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 4,900.00 บาท PR7000063060011 2/6/2020 - -

5084 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 4 รายการ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ  / ราคาที่เสนอ 358.00 บาท PR7000063060028 4/6/2020 - -

5085 จางทําปายบอกทาง ขนาด 200x60 ซม. พรอมติดตั้งเสาปูน จํานวน 1 

งาน (สถานีวิจัยยอยชะอํา)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวเดช  เศรษฐี  / ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท PR7000063060032 5/6/2020 - -

หนา้ 891



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5086 จางซอมแซมรอยราว (สกัดผิวฉาบเสา,โปะรอยแตกราว) ทาสีใหม 

ปรับปรุงหองปฏิบัติการนิเวศนวิทยา L110 (เงินบริจาคคงยอดเงินตน-

กองทุนวิจัยและพัฒนา)

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท / ราคาที่

เสนอ 7,169.00 บาท

PR7000063060034 5/6/2020 - -

5087 วัสดุอุปกรณดําน้ํา จํานวน 4 รายการ (ชุดดําน้ํา 4 ชุด, รองเทาดําน้ํา 4

 คู, หนากากดําน้ํา 4 อัน, สายรอยตะกั่ว 4 เสน)

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีไดฟ จํากัด / ราคาที่เสนอ 31,608.00 

บาท

PR7000063060038 5/6/2020 - -

5088 วัสดุการเกษตร(อาหารปลากินพืช) จํานวน 1 รายการ 1,170.00 1,170.00 เฉพาะเจาะจง รานลี้ฮวดสุน / ราคาที่เสนอ 1,170.00 บาท PR7000063060048 9/6/2020 - -

หนา้ 892



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5089 วัสดุโฆษณา(ไมคคลิป) จํานวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท อะโพจี เวิรลดไวด จํากัด / ราคาที่เสนอ 

2,670.00 บาท

PR7000063060047 9/6/2020 - -

5090 วัสดุสํานักงาน(เขาสตอก) จํานวน 5 รายการ 2,839.00 2,839.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 2,839.00 บาท

PR7000063060049 9/6/2020 - -

5091 วัสดุคอมพิวเตอร(กระดาษสติ๊กเกอร PP ) จํานวน 1 รายการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

2,400.00 บาท

PR7000063060046 9/6/2020 - -

หนา้ 893



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5092 วัสดุการเกษตร(เช็ควาลว) จํานวน 1 รายการ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รานกิจกาวไกล โฮมชอป / ราคาที่เสนอ 588.50 

บาท

PR7000063060045 9/6/2020 - -

5093 ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ และวัสดุวิทยุ จํานวน 3 รายการ 5,390.00 5,390.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 4,990.00 

บาท

PR7000063060051 10/6/2020 - -

5094 วัสดุสํานักงาน(ถานอัลคาไลน) จํานวน 1 รายการ 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด  / ราคาที่

เสนอ 2,839.00 บาท

PR7000063060050 10/6/2020 - -

5095 วัสดุไฟฟา และปรับอากาศ จํานวน 3 รายการ 5,387.00 5,387.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด  / 

ราคาที่เสนอ 4,980.85 บาท

PR7000063060065 11/6/2020 - -

5096 หมอแปลงไฟ DC12v. จํานวน 2 ลูก 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร  / ราคาที่เสนอ 3,400.00 บาท PR7000063060066 11/6/2020 - -

หนา้ 894



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5097 จางปรับปรุงหองโรควิทยา (งานทอน้ําดี น้ําเค็มอากาศ, หลออางลาง

ภาชนะและเคาเตอร ซอมแซมผนัง เสาคอนกรีต งานระบบไฟฟา. งาน

ทอน้ําทิ้ง, เครื่องปรับอกาศ 18,000 Btu 2 ตัว)- สมรัฐ

280,019.00 280,019.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท / ราคาที่

เสนอ 280,019.00 บาท

PO7000063060002 12/6/2020 - -

5098 หินคลุก จํานวน 1 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน  เจริญแพทย / ราคาที่เสนอ 2,500.00

 บาท

PR7000063060069 12/6/2020 - -

5099 น้ําเค็มชองแสมสาร (พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน  / ราคาที่เสนอ  

33,000.00 บาท

PR7000063060067 12/6/2020 - -

หนา้ 895



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5100 แอลกอฮอล 95 ดีกรี  ขนาดบรรจุ 18 ลิตร จํานวน 15 ปบ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการสุรา กรมสรรพสามิต /ราคาที่เสนอ  

13,177.05 บาท

PR7000063060073 15/6/2020 - -

5101 วัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ) 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลัคกี้การเดนท  / ราคาที่เสนอ 4,940.00 บาท PR7000063060071 15/6/2020 - -

5102 จางซอมเครื่องสูบน้ํา พรอมมอเตอร 7.5 HP  จํานวน 1 งาน 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงกลึงชัยมานะ / ราคาที่เสนอ 8,500.00 บาท PR7000063060072 15/6/2020 - -

5103 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 1,080.00 บาท PR7000063060076 16/6/2020 - -

หนา้ 896



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5104 จางซอมแซมพื้นถนน ทางเขาสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล ดวยการปู

แอสฟลสคอนกรีต (หินคลุกยางมะตอย) หนา 5 ซม. ปริมาณ 61.8 

ตารางเมตร พรอมตีเสน

69,866.72 69,866.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาะทาง จํากัด  / ราคาที่เสนอ 

69,866.72 บาท

PO7000063060003 16/6/2020 - -

5105 คาจางเหมาทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใตทะเล 

บาแสน งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.ศูนย

เรียนรูฯ)

14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอรเทค 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 14,160.00 บาท

PO7000063060004 17/6/2020 - -

หนา้ 897



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5106 คาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแกสถานที่ ทรัพยสิน ณ 

ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 (เงินรับ

ฝากเงินรายได-คชจ.ศูนยเรียนรูฯ)

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 34,200.00 บาท

PO7000063060005 17/6/2020 - -

5107 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนใบหนาอินฟาเรดK3 จํานวน 1 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช / ราคาที่เสนอ 

6,000.00 บาท

PR7000063060086 17/6/2020 - -

หนา้ 898



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5108 วัสดุเชื้อเพลิง และวัสดุซอมบํารุง จํานวน 2 รายการ 2,640.00 2,640.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธนาการอยล ,รานบุญลือมาลัยการคา / 

ราคาที่เสนอ 2,640.00 บาท

PR7000063060085 17/6/2020 - -

5109 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 4 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน Monster SEA, รานโอเชี่ยน แอนด ซี อะแคว

เรี่ยม / ราคาที่เสนอ 1,900.00 บาท

PR7000063060087 17/6/2020 - -

หนา้ 899



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5110 วัสดุการเกษตร จํานวน 9 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสวนขุนชาง, รานลี้ฮวดสุน, รานสยาม

การเกษตร, บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด / ราคาที่

เสนอ 2,431.00 บาท

PR7000063060082 17/6/2020 - -

5111 วัสดุไฟฟา จํานวน 1 รายการ(หมอแปลงไฟDC12v.) 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง  รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 3,200.00 

บาท

PR7000063060101 18/6/2020 - -

หนา้ 900



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5112 จางซอมเครื่อง HP1050 หมายเลข 6640-009-0001/41 , เปลี่ยนแเบ

ตเตอรี่ UPS BS-2200 S/N Q03205406 หมายเลข 

6630-0131-0001/47 (เงินบริจาค-เพาะเลี้ยง)

13,268.00 13,268.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรจูน ไซแอนทิฟค จํากัด  / ราคาที่เสนอ

 13,268.00 บาท

PR7000063060099 18/6/2020 - -

5113 วัสดุไฟฟา จํานวน 4 รายการ (สําหรับปรับปรุงหองปฏิบัติการตาม

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ) ''

หองปฏิบัติการนิเวศนวิทยา1

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 4,940.00 

บาท

PR7000063060100 18/6/2020 - -

5114 คาเชาเรือยนตในการออกเก็บตัวอยางแมงกะพรุน จํานวน 1 วัน ณ 

ชายฝงจ.ระยอง (22 มิย.63)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล แมนหมาย / ราคาที่เสนอ 500.00 บาท PR7000063060104 19/6/2020 - -

หนา้ 901



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5115 วัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง รานสีสัน อคอวเรียม , รานถุงเจจี๊ด / ราคาที่เสนอ

 1,820.00 บาท

PR7000063060108 23/6/2020 - -

5116 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน  / ราคาที่เสนอ 33,000

 บาท

PR7000063060106 23/6/2020 - -

5117 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 6 รายการ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว  ดวงสุดา / ราคาที่เสนอ 1,680.00 

บาท

PR7000063060107 23/6/2020 - -

หนา้ 902



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5118 วัสดุวิทยาศาสตร(สารเคม)ี จํานวน 4 รายการ 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซายนติฟค  เคมีคอล  ซัพพลาย 

 / ราคาที่เสนอ 5,082.50 บาท

PR7000063060111 24/6/2020 - -

5119 วัสดุวิทยาศาสตร(ขวดรีเอเยนต)จํานวน 1 รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซายนติฟค  เคมีคอล  ซัพพลาย 

 / ราคาที่เสนอ 6,259.50 บาท

PR7000063060114 25/6/2020 - -

หนา้ 903



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5120 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  ชอบชื่น / ราคาที่เสนอ 1,180.00 บาท PR7000063060120 29/6/2020 - -

5121 น้ําเค็มชองแสมสาร (พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000063060123 30/6/2020 - -

5122 ขออนุมัติคาวัสดุในโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ 130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063060002 1/6/2020 - -

5123 ขออนุมัติคาเอกสารโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ 2,180.00 2,180.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น PR9000063060001 1/6/2020 - -

5124 ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟาและวัสดุกอสราง จํานวน 15 รายการ 19,380.00 19,380.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR9000063060007 1/6/2020 - -

หนา้ 904



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5125 ขออนุมัติจัดซื้อดินผสม, ปุยคอก 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง  นาย อํานวย พรมสอน PR9000063060031 2/6/2020 - -

5126 ขออนุมัติจัดซื้อซิงคสแตนเลส 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR9000063060143 19/6/2020 - -

5127 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000063060136 19/6/2020 - -

5128 ขออนุมัติจัดซื้อถาน 2 โวลล 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง  บ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด PR9000063060134 19/6/2020 - -

5129 ขออนุมัติจัดซื้อขวดพลาสติกใส 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง  น.ส. วรรณรักษ พงศศรีสุข PR9000063060135 19/6/2020 - -

5130 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดไขอินฟาเรด จํานวน 40 เครื่อง 81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด PO9000063060002 24/6/2020 - -

5131 ขออนุมัติจัดซื้อหนากากอนามัย 20,972.00 20,972.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิโชติ อินเตอรเทรด จํากัด PR9000063060184 24/6/2020 - -

หนา้ 905



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5132 ขออนุมัติจัดซื้อแทนกดแอลกอฮอลแบบเหยียบ 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วันชัย เมทัลเวิรค PR9000063060182 24/6/2020 - -

5133 ขออนุมัติจัดซื้อเจลแอลกอฮอล 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด PR9000063060183 24/6/2020 - -

5134 ขออนุมัติซื้อหนังสือเรียน จํานวน 37 รายการ 38,255.00 38,255.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063060065 1/6/2020 - -

5135 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกีฬา จํานวน 15 รายการ 37,925.00 37,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีฬาภัณฑ จํากัด PR9000063060062 8/6/2020 - -

5136 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000063060097 12/6/2020 - -

5137 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR9000063060100 12/6/2020 - -

หนา้ 906



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5138 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 13 รายการ 6,422.00 6,422.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063060098 12/6/2020 - -

5139 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดไขอินฟาเรด จํานวน 10 เครื่อง ดวยวิธี

เฉพาะเจาะจง

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด PR9000063060096 12/6/2020 - -

5140 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอลเจล จํานวน 48 ขวด ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,353.60 13,353.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมนึกเภสัช PR9000063060095 12/6/2020 - -

5141 ขออนุมัติจัดซื้อกุญแจประตูบานเลื่อน 1 ชุด 321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000063060099 12/6/2020 - -

5142 ขออนุมัติจัดซื้อถุงหูหิ้ว 1,098.00 1,098.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด     ราน เฮียบ ฮวด PR9000063060140 17/6/2020 - -

หนา้ 907



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5143 ขออนุมัติคาปายหนาหอง 17,390.00 17,390.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส เอ็ม โฆษณา PR9000063060235 25/6/2020 - -

5144 ขออนุมัติจัดทําปายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063060030 2/6/2020 - -

5145 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางโครงการอบรมสัมมนา ''การ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยกูเกิลคลาสรูม ครั้งที่ 2'' วันที่ 

10-12 ม.ิย. 63

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ตระกูลวงศงาม     วิน วาฟเฟล 

เฮาส                 นางสมปอง ทองโท              

   นางสาวสุกัญญา ไกรเดช            บมจ. ซีพี 

ออลล

PR9000063060029 2/6/2020 - -

หนา้ 908



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5146 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับประชุมคณาจารยฝายประถมศึกษา 

วันที่ 2 ม.ิย. 63

780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ทองโท              บมจ. ซีพี ออลล PR9000063060032 2/6/2020 - -

5147 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับประชุมเจาหนาที่สํานักงานโรงเรียน

สาธิตฯ วันที่ 4 ม.ิย. 63

1,290.00 1,290.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ทองโท              บมจ. ซีพี ออลล PR9000063060025 2/6/2020 - -

หนา้ 909



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5148 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางโครงการอบรมสัมมนา ''การ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยไมโครซอฟตทีม ครั้งที่ 2'' วันที่ 

4-5 ม.ิย. 63

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ตระกูลวงศงาม   นางสมปอง 

ทองโท                รานเจนี ปลาดุกฟู              

  นางอังษณา ปลื้มจันทร         นางสาวสุกัลยา 

อิ่มจันทึก          บมจ. ซีพี ออลล

PR9000063060026 2/6/2020 - -

หนา้ 910



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5149 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางโครงการอบรมสัมมนา ''การ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยไมโครซอฟตทีม ครั้งที่ 2'' วันที่ 

10-12 ม.ิย. 63

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ตระกูลวงศงาม    วิน วาฟเฟล 

เฮาส                นางสมปอง ทองโท              

นางสาวสุกัลยา อิ่มจันทึก       นางสาวสุกัญญา 

ไกรเดช            บมจ. ซีพี ออลล

PR9000063060028 2/6/2020 - -

หนา้ 911



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5150 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางโครงการอบรมสัมมนา ''การ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยกูเกิลคลาสรูม ครั้งที่ 2'' วันที่ 4-5

 ม.ิย. 63

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ตระกูลวงศงาม นางสมปอง ทอง

โท                รานเจนี ปลาดุกฟู                

นางอังษณา ปลื้มจันทร        นางสาวสุกัลยา อิ่ม

จันทึก         บมจ. ซีพี ออลล

PR9000063060027 2/6/2020 - -

หนา้ 912



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5151 ขออนุมัติจัดซื้ออาหาร และอาหารวางสําหรับโครงการปฐมนิเทศนิสิต

ฝกประสบการณวิชาชีพ วันที่ 8 ม.ิย. 63

8,280.00 8,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพน ลอวสัน จํากัด       บริษัท เอ็มเค 

อินเตอรฟูด จํากัด  บมจ. ซีพี ออลล

PR9000063060035 4/6/2020 - -

5152 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางสําหรับประชุมคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน วันที่ 5 ม.ิย. 63

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร โกมลวรรธนะ  นางสาวรฐา จตุ

ทิพยคันธา         บมจ. ซีพี ออลล

PR9000063060033 4/6/2020 - -

5153 ขออนุมัติจางถายภาพ อัดวีดีทัศน และตัดตอคลิปวีดิทัศน โครงการ

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ปการศึกษา 2563

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร เย็นสุดใจ PR9000063060051 5/6/2020 - -

5154 ขออนุมัติจางทําปายไวนิลโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม ปการศึกษา 

2563

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063060057 5/6/2020 - -

หนา้ 913



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5155 ขออนุมัติจางทําโปสเตอรโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม ปการศึกษา 

2563

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น PR9000063060058 5/6/2020 - -

5156 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณในโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม ปการศึกษา

 2563

2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วันชัย เมทัลเวิรค PR9000063060056 5/6/2020 - -

5157 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณในโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม ปการศึกษา

 2563

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063060054 5/6/2020 - -

5158 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลแบบที่ 1 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000063060060 5/6/2020 - -

5159 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพและบัตรนักเรียน โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม

 ปการศึกษา 2563

16,341.04 16,341.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอารเอ็นเตอรไพรส จํากัด PR9000063060053 5/6/2020 - -

หนา้ 914



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5160 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(covid-19) จํานวน 3 รายการ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ สุวรรณธนานนท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

PR9000063060048 5/6/2020 - -

5161 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับประชุมหารือการจัดทําการปฐมนิเทศ

ออนไลนในโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม วันที่ 9 ม.ิย. 63

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ทองโท                บมจ. ซีพี ออลล PR9000063060050 5/6/2020 - -

5162 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับประชุมสมาคมผูปกครองและครู ครั้งที่

 2/2563 วันที่ 8 ม.ิย. 63

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต ถนอมใจ

เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ.

PR9000063060049 5/6/2020 - -

5163 ขออนุมัติคาเชาใชบริการระบบ Cloud Server 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอส เอ็น แอ็ดวานซ จํากัด PR9000063060066 9/6/2020 - -

หนา้ 915



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5164 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางสําหรับประชุมประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของลูกจางชาวตางประเทศเพื่อตอสัญญาจาง วันที่ 15 ม.ิย. 

63

2,730.00 2,730.00 เฉพาะเจาะจง รานวาเลนเซีย อางศิลา              วิน วาฟเฟล 

เฮาส           นางสาวรฐา จตุทิพยคันธา        

บมจ. ซีพี ออลล

PR9000063060077 10/6/2020 - -

5165 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารและอาหารวาง สําหรับโครงการ

คายผูนํานักเรียนประจําปการศึกษา 2563 วันที่ 15 - 17 ม.ิย. 63

36,300.00 36,300.00 เฉพาะเจาะจง รานวาเลนเซีย อางศิลา

วิน วาฟเฟล เฮาส

นางสาวลัดดาวรรณ ลุนณี

นายวิโรจน ฐิรายุวัฒน

นางสมปอง ทองโท

บริษัท แพน ลอวสัน จํากัด

นางสาวกมลรัตน ตระกูลวงศงาม

บริษัท เซนทรัล เรสเตอรองส กรุป จํากัด

นายชวลิต ถนอมใจ

บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด

PR9000063060078 10/6/2020 - -

5166 ขออนุมัติจางทําปายโครงการคายผูนํานักเรียน ประจําปการศึกษา 2563 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063060086 11/6/2020 - -

หนา้ 916



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5167 ขออนุมัติซื้อเจลแอลกอฮอลโครงการคายผูนํานักเรียน ประจําป

การศึกษา 2563

13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม แอนด เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด PR9000063060089 11/6/2020 - -

5168 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการคายผูนํานักเรียน ประจําปการศึกษา 

2563

61,400.00 61,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

บริษัท ตันตเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

นางสมศรี ทองมั่น

บ.เอ็ม แอนด เอ็ช แมนูเฟคเจอริ่ง จํากัด

นายวีระนัฐ ภักดียุทธ 

 ราน Rock Sport Club 

 บ.สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

 นางสาวกัลยา ประอางค 

 นางเครือวัลย ซิ้มศิริ 

นายวิศรุต มีเงิน

PR9000063060085 11/6/2020 - -

5169 ขออนุมัติซื้อวัสดุในโครงการคายผูนํานักเรียน ประจําปการศึกษา 2563 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063060087 11/6/2020 - -

5170 ขออนุมัติจางทําคูมือโครงการคายผูนํานักเรียน ประจําปการศึกษา 2563 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น PR9000063060088 11/6/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5171 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางสําหรับประชุมคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 16 ม.ิย. 2563

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ทองโท

 ครัวลูกปรุง 

บมจ. ซีพี ออลล

PR9000063060090 12/6/2020 - -

5172 ขออนุมัติจัดซื้อตรายางชื่อและตําแหนง แบบสําเร็จรูปพรอมหมึกในตัว 

จํานวน 7 อัน

2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค PR9000063060132 18/6/2020 - -

5173 ขออนุมัติจัดซื้อไสกรองเครื่องกรองน้ํา จํานวน 4 ชุด 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟลเตอร มารท จํากัด PR9000063060131 18/6/2020 - -

5174 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับประชุมสรุปโครงการปฐมนิเทศ

นักเรียนใหม ปการศึกษา 2563 วันที่ 22 ม.ิย. 2563

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางพิรากร ชิ้นเกษร 

 บมจ. ซีพี ออลล 

PR9000063060133 19/6/2020 - -

5175 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางสําหรับประชุมคณะผูบริหาร

โรงเรียน วันที่ 23 ม.ิย. 2563

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง วิน วาฟเฟล เฮาส 

 นางสาวสุกัญญา ไกรเดช 

 บมจ. ซีพี ออลล 

PR9000063060146 22/6/2020 - -

5176 ขออนุมัติจัดซื้อถาดใสน้ํายาทําความสะอาดรองเทา 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาว นภาพร ลีลาวัฒนสกุลชล PR9000063060166 23/6/2020 - -

5177 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ฝายมัธยมศึกษา 22,228.40 22,228.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR9000063060186 24/6/2020 - -

หนา้ 918



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5178 ขออนุมัติจัดทําปายไวนิล จํานวน 4 ปาย 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063060201 25/6/2020 - -

5179 ขออนุมัติจัดทําปายสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด 12,636.00 12,636.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063060200 25/6/2020 - -

5180 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานแมบานอาคารพิบูลสุข 1 ฝายปฐมวัย 8,150.00 8,150.00 เฉพาะเจาะจง รานสุดประหยัด 20 บาท PR9000063060019 1/6/2020 - -

5181 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตรสําหรับงานสวนฝายปฐมวัย 5,949.20 5,949.20 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000063060020 1/6/2020 - -

5182 ขออนุมัติจัดซื้อกุญแจ ล็อกประตูหอง ชั้นปฐมวัย 3/3,3/4 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทูร กษมานนท PR9000063060023 1/6/2020 - -

5183 ขออนุมัติจัดซื้อตลับหมึกสีเครื่องปริ้นเตอรฝายปฐมวัย 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยักษใหญ ไอที (สํานักงานใหญ) PR9000063060055 5/6/2020 - -

5184 ขออนุมัติจางถายภาพ อัดวีดีทัศน และตัดตอคลิปวีดิทัศน ระดับปฐมวัย

 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม ปการศึกษา 2563

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร เย็นสุดใจ PR9000063060052 5/6/2020 - -

5185 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันสําหรับเครื่องตัดหญาฝายปฐมวัย 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR9000063060061 8/6/2020 - -

หนา้ 919



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5186 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนฝายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1/2563 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเบสเบ็ดเตล็ด            'รานเถิดเทิง เครื่องครัว

       'รานศิลารุงเรือง     '         รานแสนสุข

เบ็ดเตล็ด        'รานปาสมใจ

PR9000063060079 10/6/2020 - -

5187 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนฝายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1/2563 

เพิ่มเติม

9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) PR9000063060080 10/6/2020 - -

5188 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร จํานวน 1 เครื่อง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR9000063060145 19/6/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5189 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดไขอินฟาเรด จํานวน 50 เครื่อง 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด PO9000063060003 24/6/2020 - -

5190 ขออนุมัติคาเอกสารโครงการสัมมนาเรื่อง ''การพัฒนารูปแบบการเรียน

กรสอนโดยไมโครซอฟตทีม ครั้งที่2''

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา PR9000063060022 1/6/2020 - -

5191 ขออนุมัติคาเอกสารโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง ''การพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนโดยกูเกิลคลาสรูม ครั้งที่ 2''

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา PR9000063060021 1/6/2020 - -

5192 ขออนุมัติจัดซื้อผากันเปอน 3 รายการ 7,950.00 7,950.00 เฉพาะเจาะจง  ราน S - eStore PR9000063060114 17/6/2020 - -

5193 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 1,076.99 1076.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0206063070027 3/07/2563 - -

5194 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกเครื่องพิมพ 46,760.00      46,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063070074 9/07/2563 - -

5195 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 9,850.00        9,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล PR0206063070073 9/07/2563 - -

5196 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อครุภัณฑ 70,513.00      70,513.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206063070147 15/07/2563 - -

5197 ขอความเห็นชอบเสนอจางเขาเลมสันกาว 3,720.00        3,720.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR0206063070288 29/07/2563 - -

5198 ขออนุมัติจัดซื้อเมาสคอมพิวเตอร เพื่อนํามาใชงานกับเครื่องโนตบุคห

มายเลข 5215003020200 และ 5315003020104

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063070003 1/07/2563 - -

5199 ขออนุมัติซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 3 เครื่อง เพื่อใชงานในกองบริการ

การศึกษา

68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063070002 1/07/2563 - -
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5200 ขออนุมัติจัดซื้อกลองพัสดุ สําหรับนํามาใสเลมหลักสูตร ป.ตรี ป.โท และ

 ป.เอก ของงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน เอกสารลับของงาน

กําหนดตําแหนงและงานพัฒนาอาจารย และนํามาใสเอกสารตางๆ ของ

งานภายในกองบริการการศึกษาเพื่อสงหนวยงานภายนอก

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด PR0206063060267 13/07/2563 - -

5201 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 15 รายการ 1,490.00 1,490.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค PR0206063070133 15/07/2563 - -

5202 ขออนุมัติจางซอมและเปลี่ยนอะไหลเครื่องปรับอากาศหอง 705 

เนื่องจากไมสามารถใชงานได ตามหมายเลขครุภัณฑ 

550101401000629

4,387.00 4,387.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PR0206063070134 15/07/2563 - -

5203 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน

ของงานเครือขายเพอการพัฒนาอุดมศึกษา

20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR0206063070180 17/07/2563 - -

5204 ขออนมุ ติจัดซื้อชุดไสกรอกน้ํา หมายเลขครุภัณฑ 580900101000001             4,840.00        4,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล PR0206063070267 23/07/2563 - -

5205 ขอความเห็นชอบเสนอจัดจางจัดดอกไมและตกแตงสถานที่ 35,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร PR0206063060300 1/07/2563 - -

5206 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 1,487.30 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063060299 1/07/2563 - -

5207 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกลองวงจรปด 5,992.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206063070026 3/07/2563 - -

5208 ขอความเห็นชอบเสนอทําตรายาง 4,000.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค PR0206063070035 3/07/2563 - -

5209 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องพิมพ 4,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063070096 10/07/2563 - -

5210 ขอความเห็นชอบเสนอจางโฆษณา 4,000.00 เฉพาะเจาะจง สยามนิวส PR0206063070161 16/07/2563 - -

5211 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกลองเว็บแคม 4,922.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206063070228 21/07/2563 - -
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5212 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซมตะแกรงเหล็กปดทอน้ําทิ้ง 

และน้ํามันเครื่องสําหรับเติมเครื่องตัดหญา

7,554.20 7,554.20 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063060284 1/07/2563 - -

5213 ขออนุมัติเบิกเงินคากลองวงจรปด Ful HD ความละเอียด 1920x1080

 pixel พรอมชุดจายไฟและอุปกรณติดตั้ง

17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206063070039 4/07/2563 - -

5214 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถตู ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี 8,677.70 8,677.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206063070151 16/07/2563 - -

5215 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตู ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี จํานวน 12

 

14,356.73 14,356.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206063070152 16/07/2563 - -

5216 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องสูบน้ํา 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206063070194 19/07/2563 - -

5217 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกเครื่องพิมพ CF283A จํานวน 1 ตลับ 2,530.00 2,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063070190 19/07/2563 - -

5218 ขออนุมัติเบิกเงินคาปูนคอรกรีตกําลังอัด 240 กก/ตร.ซม. จํานวน 3 คิว

 และฝาชักโครก จํานวน 1 อัน

6,826.60 6,826.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063070193 19/07/2563 - -

5219 ขออนุมัติเบิกเงินคากรอบหลุยสพระบรมฉายาลักษณ รัชกาลที่ 10 

ขนาด 20x24 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธานี ธรรมสุนทร PR0206063070192 19/07/2563 - -

5220 ขออนุมัติเบิกเงินคาสติ กเกอรขนาด A2 เคลือบกันรอย จํานวน 10 ชุด 1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ PR0206063070195 19/07/2563 - -

5221 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206063070191 19/07/2563 - -

5222 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุจํานวน 13 รายการ 12,391.67 12,391.67 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063070287 25/07/2563 - -

5223 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางปมกุญแจ หอพักนิสิตชาย-หญิง 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ราน littlekey-คียเล็กๆ PR0209063070001 8/07/2563 - -

5224 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมรถอีแตน หมายเลขครุภัณฑ 

5303011010001

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวงศสวัสดิ์บริการ PR0209063070002 8/07/2563 - -

5225 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 17,302.05 17,302.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR0209063070003 8/07/2563 - -

5226 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ หองพัก

อาจารยชั้น 4 อาคารศาสตราจารย ดร.สุชาติ อุปถัมภ หมายเลข

ครุภัณฑ 5401014010302

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรัพยทรายทอง 2016 PR0209063070012 10/07/2563 - -

5227 ขออนุมัติเชาและเบิกเงินคาเชาเลื่อยยนตสําหรับตัดตนไม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร กองพา PR0209063070014 10/07/2563 - -
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5228 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานภาคสนามและงานอาคารสถานที่ 10,180.00 10,180.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน PR0209063070011 10/07/2563 - -

5229 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานภาคสนาม (ตนชมพูพันธทิพย) 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง เจเพ็ญ PR0209063070013 10/07/2563 - -

5230 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานภาคสนาม (ตัวจุ บลมรถไถ) 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง รานแหลมการยาง PR0209063070010 10/07/2563 - -

5231 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานชาง เพื่อใชในงานชางตาง ๆ ใน 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

1,808.30 1,808.30 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR0209063070018 14/07/2563 - -

5232 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานชาง ในการปฏิบัติงานชางของกอง

บริหารวิทยาเขตสระแกว

5,510.50 5,510.50 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR0209063070015 14/07/2563 - -

5233 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานภาคสนาม สําหรับงานภาคสนาม

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

8,296.78 8,296.78 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR0209063070017 14/07/2563 - -

5234 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับงานภาคสนาม 860.00 860.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริลักษณ ศราวุธ PR0209063070016 14/07/2563 - -

5235 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลม สําหรับดําเนิน

โครงการประเมินคุรภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี กอง

บริหารวิทยาเขตสระแกว ประจําปการศึกษา 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR0209063070020 15/07/2563 - -

5236 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ําดื่มขวด สําหรับรับรองแขก นิสิตและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มโฟกัสบานคลองมะนาว PR0209063070021 15/07/2563 - -

5237 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเครื่องดื่มและวัสดุรับรองแขก ของกอง

บริหารวิทยาเขตสระแกว

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเท็ม จํากัด PR0209063070026 22/07/2563 - -

5238 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับติดรหัสบารโคดทรัพยากร

สารสนเทศของงานหองสมุดกอนนําหนังสือขึ้นชั้นใหบริการยืม-คืน

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ จี เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR0209063070027 22/07/2563 - -

5239 ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินคาวัสดุงานภาคสนาม (ยาฆาแมลง) 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญภัณฑ PR0209063070028 23/07/2563 - -

5240 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต กค 3602 

สระแกว

8,394.69 8,394.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระแกว ผูจําหนายโตโยตา จํากัด PR0209063070029 23/07/2563 - -

5241 ซื้อวัสดุ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR0218063070006 2/07/2563 - -
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5242 ซื้อวัสดุ 42,310.00 42,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด PR0218063070007 2/07/2563 - -

5243 ซื้อกลองวงจรปด จํานวน 8 ชุด 29,104.00 29,104.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0218063070008 2/07/2563 - -

5244 จางจัดทําตรายาง 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ  วงษวัฒนพงษ PR0218063070017 9/07/2563 - -

5245 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 35,450.00 35,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0218063070018 9/07/2563 - -

5246 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 ชนิด 352.00 352.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR0218063070019 9/07/2563 - -

5247 ซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม A4 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR0218063070020 9/07/2563 - -

5248 ขออนุมัติเบิกคาบริการตรวจสอบแกกระแสไฟฟาขัดของ หอพักเทา-

ทอง 4

321.71 321.71 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค บางแสน PR0218063070021 10/07/2563 - -

5249 ซื้อแผนกระจกใส 15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR0218063070037 15/07/2563 - -

5250 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2 ชนิด 1,733.40 1,733.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จํากัด PR0218063070040 15/07/2563 - -

5251 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 32 รายการ 8,509.42 8,509.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0218063070053 20/07/2563 - -

5252 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด 7,265.30 7,265.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค คลีนนิ่ง จํากัด PR0218063070052 20/07/2563 - -

5253 ซื้อวัสดุในโครงการทําบุญหอพัก ประจําปการศึกษา 2563 จํานวน 5 

ชนิด

2,490.00 2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐภิญญา แกวเจริญสรรค PR0218063070078 23/07/2563 - -

5254 จางเหมารถรับ-สง พระสงฆ และยืมอุปกรณจากวัด ในโครงการทําบุญ

หอพัก ประจําปการศึกษา 2563

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ไทยพานิช PR0218063070076 23/07/2563 - -

5255 ซื้อวัสดุในโครงการทําบุญหอพัก ประจําปการศึกษา 2563 จํานวน 1 

ชนิด

260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมหยก PR0218063070079 23/07/2563 - -

5256 จางจัดทําตรายาง จํานวน 1 อัน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR0218063070071 23/07/2563 - -
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5257 จางถายเอกสารและเขาเลม 952.00 952.00 เฉพาะเจาะจง รานถายคลอง PR0218063070080 30/07/2563 - -

5258 ขออนุมัติจัดซื้อปายอะคริลิค จํานวน 9 ปาย เพื่อใชในการสงรหัส QR 

Code เพื่อใหผูมาใชบริการหองปฏิบัติการ STDB กรอกแบบความพึง

พอใจในการใชบริการหองปฏิบัติการ

855.00 855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0206063060253 3/07/2563 - -

5259 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง เพื่อให

ผูปฏิบัติงานที่มาชวยปฏิบัติงานตามโครงการนํารองภายใตการ

ดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร เนื่องจากภายในหองดังกลาวไมมี

เครื่องปรับอากาศ

16,906.00 16,906.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206063070081 9/07/2563 - -

5260 ขออนุมัติจัดซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 2 ตลับ เพื่อใชในการ

จัดพิมพเอกสารตางๆ ของโครงการนํารองภายใตการดําเนินงานอุทยาน

วิทยาศาสตร

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063060265 9/07/2563 - -

5261 ขออนุมัติจัดจางทํารายงานความกาวหนาโครงการนํารองภายใตการ

ดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร ปงบประมาณ 2563 เพื่อรายงานตอ

สํานักงานวิจัยแหงชาติ

1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR0206063060252 13/07/2563 - -

5262 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ เพื่อใชในการรับ-สง 

บุคลากรเขารวมแถลงขาวการจัดงาน''มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2563 

(Thailand Research Expo 2020)''ในวันที่ 16 ก.ค. 63 เวลา 9.30 น.

 ณ หอง Lotus Suite ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอก

คอนเวชั่น เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กทม.

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ PR0206063070110 13/07/2563 - -

5263 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 18 อัน เพื่อใชในการประทับตรา

เอกสาร สัญญาตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเครือขายอุดมศึกษา

ภาคตะวันออก ใหเปนไปตามความเรียบรอย

6,370.00 6,370.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR0206063070118 14/07/2563 - -
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5264 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชในการตอ

พวงอุปกรณคอมพิวเตอรในการจัดประชุมนําเสนองานภายใตการ

ดําเนินงานตามโครงการนํารองการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร ให

เปนไปดวยความเรียบรอย

2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063070117 14/07/2563 - -

5265 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 576.00 576.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0206063070116 14/07/2563 - -

5266 ขออนุมัติจัดจางทําตรางยางหมึกในตัว จํานวน 1 อัน เพื่อใชใน

ประทับตราเอกสาร สัญญาตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเครือขาย

อุดมศึกษาภาคตะวันออกใหเปนไปดวยความเรียบรอย

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส PR0206063070150 16/07/2563 - -

5267 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสําหรับการเรียนการสอนหองเรียน ณ อาคาร 

ดร.ผาสุข กุลละวณิชย (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ) จํานวน 5 รายการ

26,480.00 26,480.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย         ราคาซื้อ 26,480 บาท PO0300063070001 3/07/3106 - -

5268 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดเทอรโมมิเตอรสแกน

หนาผาก

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช             ราคาซื้อ 5,700 บาท PR0300063070007 8/07/3106 - -

5269 ขออนุมัติจัดจางทําสติกเกอรรอยเทาขนาด A4 พรอมติดตั้งหนาประตู

ทางเขาคณะ และเสนสีแดงสําหรับแบงเขต ณ อาคารสหศึกษา และ

อาคาร ดร.ผาสุข กุลละวณิชย (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ)

3,640.00 3,640.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ         ราคาจาง 3,640 บาท PR0300063070009 9/07/3106 - -

5270 ขออนุมัติจัดจางเหมาทําปายไวนิล (พรอมติดตั้ง) จํานวน 2 ปาย 15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธิ์รุงอรุณ    ราคาจาง 15,400 

บาท

PO0300063070003 9/07/3106 - -
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5271 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่มของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย                  ราคาซื้อ 3,500 บาท PR0300063070026 14/07/3106 - -

5272 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร Kyocera, หมึกพิมพ HP และหมึก

พิมพเครื่องถายเอกสาร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย          ราคาซื้อ 99,500 

บาท

PO0300063070005 14/07/3106 - -

5273 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาด อาคาร Business Unit ของคณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กิติยา เสือหลง            ราคาจาง 9,000 บาท PR0300063070029 15/07/3106 - -

5274 ขออนุมัติจางทําตรายางของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค            ราคาจาง 1,300 

บาท

PR0300063070032 17/07/3106 - -

5275 ขออนุมัติจางถายเอกสาร A4 หลักสูตรนิติสษสตรมหาบัณฑิต จํานวน 

24,000 หนา

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ  ราคาจาง 960 บาท PR0300063070035 20/07/3106 - -

5276 ขออนุมัติจางถายเอกสาร A4 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารงานยุติธรรมและสังคม จํานวน 6,400 หนา

2,560.00 2,560.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ  ราคาจาง 2,560 

บาท

PR0300063070036 20/07/3106 - -

5277 ขออนุมัติจางถายเอกสาร A4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

จํานวน 19,200 หนา

7,680.00 7,680.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ  ราคาจาง 7,680 

บาท

PR0300063070037 20/07/3106 - -

5278 ขออนุมัติจางถายเอกสาร A4 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ยุทธศาสตรและความมั่นคง จํานวน 2,400 หนา

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ  ราคาจาง 960 บาท PR0300063070038 20/07/3106 - -

5279 ขออนุมัติจางถายเอกสาร A4 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ยุทธศาสตรและความมั่นคง จํานวน 15,200 หนา

6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ  ราคาจาง 6,080 

บาท

PR0300063070039 20/07/3106 - -

5280 ขออนุมัติจางถายเอกสาร A4 ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 จํานวน

 20,000 หนา

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ  ราคาจาง 8,000 

บาท

PR0300063070042 21/07/3106 - -

5281 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของคณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรางธรรม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด                

             ราคาจาง 12,412 บาท

PO0300063070006 22/07/3106 - -

5282 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสแกนใบหนาวัดอุณหภูมิ จํานวน 2 เครื่อง 79,500.00 79,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เจริญเทค 559                     

            ราคาซื้อ 79,500 บาท

PO0300063070007 22/07/3106 - -
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5283 ขออนุมัติจัดซื้อไสปากกาและปากกาของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 314.00 314.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาซื้อ 314 

บาท

PR0300063070049 23/07/3106 - -

5284 ขออนุมัติจางปมกุญแจของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง รานกมลการกุญแจ             ราคาจาง 90 บาท PR0300063070050 23/07/3106 - -

5285 ขออนุมัติจางถายเอกสาร A4 องคการบริหารสวนตําบลสํานักบก 

จํานวน 400 ชุด

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ  ราคาจาง 1,200 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 23/07/3106 - -

5286 ขออนุมัติจางเก็บแบบสอบถาม องคการบริหารสวตําบลสํานักบก 

จํานวน 400 ชุด

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรสินี  เชื้อเงิน             ราคาจาง 10,000 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 23/07/3106 - -

5287 ขออนุมัติจางวิเคราะหขอมูล องคการบริหารสวนตําบลสํานักบก 

จํานวน 1 งาน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรสินี  เชื้อเงิน             ราคาจาง 10,000 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 23/07/3106 - -

5288 ขออนุมัติจางเหมาตรวจเช็คเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) อาคาร

สหศึกษา คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

11,902.68 11,902.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัมมิ่นส ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด   

       ราคา 11,902.68 บาท

PO0300063070008 24/07/3106 - -

5289 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณชาง จํานวน 9 รายการ 30,066.00 30,066.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อิเล็คทริค           ราคาซื้อ 30,066 

บาท

PO0300063070010 29/07/3106 - -

5290 ขออนุมัติจางทําเลมรายงานฉบับสมบูรณ พรอมแผน CD-ROM 3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส             ราคาจาง 3,840 บาท โครงการบริการวิชาการ 31/07/3106 - -

5291 ขออนุมัติจางสํารวจขอมูลภาคสนาม จํานวน 400 ชุด 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เนตรพกา  ถนอมสัตย    ราคาจาง 6,000 บาท โครงการบริการวิชาการ 31/07/3106 - -

5292 จางทําประตูหนีไฟและประตูโครงเหล็กทางขึ้น ชั้น 10 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรรีเลชั่น จํากัด PO0500063070003 9/07/2563 - -
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5293 ขอซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอง เอนจิเนียริ่ง แอนด คอนซัลแทนท 

จํากัด

PO0500063070004 9/07/2563 - -

5294 ขอซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR0500063060059 1/07/2563 - -

5295 ซื้อแอลกอฮอลชนิดน้ําสําหรับทําความสะอาดมือ ขนาดบรรจุ 1200 ml 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PO0500063070008 15/07/2563 - -

5296 ซื้อทอขาว กามปูขาว ของอขาว ขอตอ 3 ทางฟา และขอตอตรงฟา 2,860.00 2,860.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.เค.ฮารดแวร PR0500063070045 14/07/2563 - -

5297 จัดจางทําปายไวนิล 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ PR0500063070043 14/07/2563 - -

5298 งานซอมสีหอง 502 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรรีเลชั่น จํากัด PO0500063070006 15/07/2563 - -

5299 คาจางพิมพงานหนังสือวารสารวิชาการปที่ 28 ฉบับที่ 2 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ว.ี เจ. พริ้นติ้ง PO0500063070007 15/07/2563 - -

5300 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0500063070056 15/07/2563 - -

5301 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0500063070058 15/07/2563 - -

5302 ขอซื้อหมึกพิมพ 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น PO0500063070011 29/07/2563 - -
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5303 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0500063070049 15/07/2563 - -

5304 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร HP 53A 14,250.00 14,250.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PO0500063070010 20/07/2563 - -

5305 ขอซื้อไสปากกา 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0500063070050 15/07/2563 - -

5306 ขอซื้อสมุดกราฟ 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PR0500063070072 16/07/2563 - -

5307 จางทําปายชื่อติดผนัง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  ศุภฤทธิ์ PR0500063070068 16/07/2563 - -

5308 จางทําตรายาง 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR0500063070067 16/07/2563 - -

5309 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร Notebook 1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0500063070066 16/07/2563 - -

5310 จัดจางทําเว็บไซตและระบบฐานขอมูลชมรมศิษยเกาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาติยะ เพียรสวัสดิ์ PO0500063070014 29/07/2563 - -

5311 จางพิมพงานหนังสือวารสารวิชาการปที่ 28 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน -

 ธันวาคม 2563

46,545.00 46,545.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ว.ี เจ. พริ้นติ้ง PO0500063070013 29/07/2563 - -

5312 คาจางซอมเครื่องปรับอากาศ 20,651.00 20,651.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PO0500063070012 29/07/2563 - -

5313 ขอซื้อไมจิ้มฟน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางวันใหม  งามวงษวาน PR0500063070077 17/07/2563 - -
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5314 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0500063070076 17/07/2563 - -

5315 ขอซื้อหมึกพิมพ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0500063070075 17/07/2563 - -

5316 ขอซื้อไมโครโฟนหนีบเสื้อและลําโพงคอมพิวเตอร 14,850.00 14,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0500063070015 29/07/2563 - -

5317 เติมน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม แอนด เฟรนด จํากัด PR0500063070093 22/07/2563 - -

5318 ขอซื้อกุญแจ 3 หวง1 1/2 นิ้ว และสายยู 3 พับ 930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0500063070107 24/07/2563 - -

5319 จางปมกุญแจ 70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง รานฤทธิเดชการกุญแจ PR0500063070108 24/07/2563 - -

5320 ขอซื้อกรอบรูปสีทองพรอมรูป ร.10 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง รานทีแปง PR0500063070104 24/07/2563 - -

5321 คาเอกสารประกอบการบรรยาย 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ PR0500063070103 24/07/2563 - -

5322 คาสีน้ํามัน 415.00 415.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส. เค. ฮารดแวร PR0500063070106 24/07/2563 - -

5323 สีน้ํามันกึ่งเงา 520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR0500063070106 24/07/2563 - -

5324 ทอ ๔ ทาง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR0500063070106 24/07/2563 - -

5325 จางงานสติ๊กเกอรไดคัทพรอมติดตั้ง 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ PR0500063070109 24/07/2563 - -
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5326 ขอซื้อธงชาติ  ธงพระเทพ ธง ร.10 ธง สท. พานพุมเงิน-ทอง No.7 และ

ชุดเทียนแพร No.1

2,845.00 2,845.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR0500063070105 24/07/2563 - -

5327 ขออนุมัติซื อวัสดุ 2 รายการ 728 728 เฉพาะเจาะจง รานสดใสกอปป , รานน้ําดื่มบานและสวน PR0600063070008 1/07/2563 - -

5328 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด PR0600063070006 1/07/2563 - -

5329 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวทกรุป จํากัด(มหาชน) PR0600063070004 1/07/2563 - -

5330 ขออนุมัติซื้อ 17,850.00 17,850.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น PR0600063070010 1/07/2563 - -

5331 ขออนุมัติจางซอม 4 รายการ 55,700.00 55,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ PO0600063070002 2/07/2563 - -

5332 ขออนุมัติซื้อ 68,900.00 68,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น PO0600063070005 2/07/2563 - -

5333 ขออนุมัติซื้อ 1.5 Ultra Clear Microcentrifuge Tubes 500 3,321.28 3,321.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริ มา ไซเอ็นติฟค PR0600063070034 2/07/2563 - -

5334 ขออนุมัติซื้อ Nutrient Broth 500g 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ แล็บไดเร็คท จํากัด PR0600063070035 2/07/2563 - -

5335 ขออนุมัติซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร 4 รายการ 8,517.20 8,517.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด PR0600063070029 2/07/2563 - -

5336 ขออนุมัติซื้อ หมึกเครื่องพิมพ epson L4160 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063070027 2/07/2563 - -

5337 เครื่องปรับอากาศ 60,800.00 60,800.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600063070004 2/07/2563 - -

5338 ขออนุมัติซอมเครื่อง OVEN หมายเลขครุภัณฑ 6640-039-4/44 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จํากัด PO0600063070003 2/07/2563 - -
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5339 วัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ 2,003.15 2,003.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตั ลมาร (ประเทศไทย) จํากัด PR0600063070037 2/07/2563 - -

5340 วัสดุวิทยาศาสตร 4 รายการ 16,799.00 16,799.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด PR0600063070020 2/07/2563 - -

5341 วัสดุสํานักงาน 6 รายการ 856 856 เฉพาะเจาะจง ทเวนตี้ ชอป (ทุกอยาง 20 บาท),บริษัท บัณฑิตส

เตชั่นเนอรี่ จํากัด,รานเจียบฮวด

PR0600063070032 2/07/2563 - -

5342 วัสดุอื่น 8,852.00 8,852.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อิเลคทริค PR0600063070030 2/07/2563 - -

5343 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 4 รายการ 8,453.00 8,453.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด PR0600063070028 2/07/2563 - -

5344 ขออนุมัติซื้อ Bacteriological Peptone 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค ไซเอ็นซ จํากัด PR0600063070044 3/07/2563 - -

5345 ขออนุมัติซื้อ Lab DURAN 50ML,Autoclave-tape 2,022.30 2,022.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด PR0600063070049 3/07/2563 - -

5346 ขออนุมัติซื้อ Micro Tip 0.5-10 UL,Tip 1250 UL 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จํากัด PR0600063070040 3/07/2563 - -

5347 ขออนุมัติซื้อ SEROLOGICAL PIPETTE 10 ML 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด PR0600063070045 3/07/2563 - -

5348 พัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063070053 3/07/2563 - -

5349 ขออนุมัติซื้อ กระดาษA4 80 แกรม 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0600063070048 3/07/2563 - -

5350 ขออนุมัติซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร 3 รายการ 4,597.90 4,597.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร  (ประเทศไทย) จํากัด PR0600063070055 3/07/2563 - -

หนา้ 934



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5351 ขออนุมัติซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร 4 รายาร 6,184.60 6,184.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด PR0600063070046 3/07/2563 - -

5352 ขออนุมัติซื้อTips 1000ul 6,259.50 6,259.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด PR0600063070047 3/07/2563 - -

5353 ปลั๊กไฟ (ปลั๊กไฟ 3 ตา) 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานอะตอมพลาสติก PR0600063070057 3/07/2563 - -

5354 ขออนุมัติซื้อ Vacuum Oil 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน PR0600063070050 3/07/2563 - -

5355 ขออนุมัติคาจางเหมาบริการอื่น 12,626.00 12,626.00 เฉพาะเจาะจง รานกิจประสานเครื่องกรองน้ํา แอนด เซอรวิส PO0600063070019 21/07/2563 - -

5356 ขออนุมัติซื้อ ครุภัณฑ เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอน 1 เครื่อง 49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด PO0600063070007 8/07/2563 - -

5357 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 11 รายการ 9,702.00 9,702.00 เฉพาะเจาะจง ราน SM LiQouar, ราน ซีพี ฟูด และ บริษัท 

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR0600063070070 8/07/2563 - -

5358 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 21 รายการ 7,892.00 7,892.00 เฉพาะเจาะจง ราน BANCOM SHOP, นายอุดม  บุญขาว, นาย

ปณณธร  ขําแกว และ น้ําดื่มบานและสวน

PR0600063070071 8/07/2563 - -

5359 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 3 รายการ 17,013.00 17,013.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด PR0600063070068 8/07/2563 - -

5360 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 70 รายการ 8,669.75 8,669.75 เฉพาะเจาะจง ราน BANCOM SHOP, ราน เจียบฮวด, ราน 

กฤษณ อีเลคทริค, นางบัวหลวง  รักภิรมย และ 

ิ   

PR0600063070072 8/07/2563 - -

5361 ขออนุ มัติซื้อวัสดุอื่นๆ 20,253.50 20,253.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด PR0600063070061 8/07/2563 - -

5362 ขออนุมัติซื้อวัสด-ุจํานวน 3 รายการ 6,746.10 6,746.10 เฉพาะเจาะจง บ.แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด, บ.ลินเด PR0600063070080 8/07/2563 - -
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5363 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063070067 8/07/2563 - -

5364 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 2,396.80 2,396.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR0600063070059 8/07/2563 - -

5365 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน Quick Accessories PR0600063070062 8/07/2563 - -

5366 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 7,564.90 7,564.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย เชมัย (ไทยแลนด) จํากัด PR0600063070060 8/07/2563 - -

5367 ขออนุมัติซื้อวัสด-ุCryospeed Nitrogen (top up Dewar) 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บ.ลินเด PR0600063070079 8/07/2563 - -

5368 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องวัดความเปนกรดดาง แบบพกพา (pH 

meter)

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดไวด เทรด ไทย จํากัด PO0600063070008 9/07/2563 - -

5369 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนมั่น PR0600063070083 10/07/2563 - -

5370 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เกาอี้ 1 ตัว 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต PR0600063070085 10/07/2563 - -

5371 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องทําน้ําเย็น 1 เครื่อง 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063070087 10/07/2563 - -

5372 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ 11,765.00 11,765.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063070096 10/07/2563 - -

5373 หนังสือเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 - ม.6 73,183.00 73,183.00 เฉพาะเจาะจง รานคา โรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย

บูรพา

PR0600063070090 10/07/2563 - -

5374 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 1 รายการ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด PR0600063070089 10/07/2563 - -
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5375 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 10 ราย 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR0600063070091 10/07/2563 - -

5376 ซอมแซมอาคารชีวภาพชั้น6 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ PR0600063070092 10/07/2563 - -

5377 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 19 รายการ 58,716.25 58,716.25 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซายนติฟค เคมีคอล ซัพพลาย PR0600063070093 10/07/2563 - -

5378 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 4 รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063070099 13/07/2563 - -

5379 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพเลเซอร 1 รายการ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600063070100 13/07/2563 - -

5380 วัสดุคอมพิวเตอร 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063070102 13/07/2563 - -

5381 จางลางแอร 44,726.00 44,726.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600063070010 13/07/2563 - -

5382 จางทาสี 83,525.00 83,525.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เสียงสังข PO0600063070016 16/07/2563 - -

5383 ขออนุมัติจางซอมวงกบประตู 17,560.00 17,560.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ PO0600063070013 15/07/2563 - -

5384 ขออนุมัติซื้อ 12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น PR0600063070109 15/07/2563 - -

5385 วัสดุ 5 รายการ 1,738.45 1,738.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี โอแอล จํากัด (มหาชน) PR0600063070118 15/07/2563 - -

5386 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 9 รายการ 7,875.00 7,875.00 เฉพาะเจาะจง บานจิปาถะ  น.ส.ทัศนี อนันต  เฮงยงไถ  บริษัท

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่จํากัด

PR0600063070110 15/07/2563 - -
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5387 ขออนุมัติซื้อวัสด-ุหมึกพิมพเลเซอร 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานวินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600063070115 15/07/2563 - -

5388 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0600063070015 15/07/2563 - -

5389 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑสํานักงาน (ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ) 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO0600063070018 16/07/2563 - -

5390 ขออนุมัติซื้อ 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600063070120 16/07/2563 - -

5391 คาซอมรถบัส 9,890.00 9,890.00 เฉพาะเจาะจง อูชางมนตรี PR0600063070129 20/07/2563 - -

5392 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 2 รายการ 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063070128 20/07/2563 - -

5393 ขอซื้อปากกาอิเล็กทรอนิกส 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063070145 22/07/2563 - -

5394 ขอซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0600063070141 22/07/2563 - -

5395 ขออนุมัติจางซอมคอมพิวเตอร 856 856 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063070143 22/07/2563 - -

5396 ขออนุมัติซื้อลําโพงไรสายระบบ Bluetooth จํานวน 2 ชิ้น 4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063070147 22/07/2563 - -

5397 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 3 รายการ 13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600063070144 22/07/2563 - -

5398 ซอมไมกั้นรถยนต 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดียอีส PR0600063070151 22/07/2563 - -
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5399 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก PR0600063070142 22/07/2563 - -

5400 ขออนุมัติซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณ 5,180.00 5,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร กรุป จํากัด PR0600063070148 22/07/2563 - -

5401 ซื้อวัสดุอื่นๆ 2,808.00 2,808.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063070153 22/07/2563 - -

5402 ซอมแอร 32,583.00 32,583.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600063070020 24/07/2563 - -

5403 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 5 รายการ 18,840.00 18,840.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR0600063070146 22/07/2563 - -

5404 ขออนุมัติซื้อตลับหมึกเลเซอร 2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรครบวงจร จํากัด PR0600063070158 23/07/2563 - -

5405 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063070160 23/07/2563 - -

5406 วัสดุอื่นๆ 6,730.00 6,730.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อิเลคทริค, แสนสุขกราฟฟค, รานไถเส็ง PR0600063070156 23/07/2563 - -

5407 วัสดุอื่นๆ               400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ PR0600063070155 23/07/2563 - -

5408 ซอมรถจักรยานยนต               600.00           600.00 เฉพาะเจาะจง สุวิทย เปลงปลั่ง (อูแกละหาดวอน) PR0600063070157 23/07/2563 - -

5409 เสื้อกาวน 11,160.00 11,160.00 เฉพาะเจาะจง นางธนัญญา เกษมสุข PR0600063070164 24/07/2563 - -

5410 เสื้อสูทสําเร็จรูป 18,360.00 18,360.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษฎ เหมพิจิตร PR0600063070163 24/07/2563 - -
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5411 ขออนุมัติซื้อ 33,644.00 33,644.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR0600063070173 30/07/2563 - -

5412 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-จํานวน 2 เครื่อง 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0600063070022 30/07/2563 - -

5413 ขออนุมัติซื้อวัสด-ุจํานวน 6 รายการ 8,281.80 8,281.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด PR0600063070184 31/07/2563 - -

5414 ขออนุมัติซื้อวัสด-ุจํานวน 4 รายการ 14,059.80 14,059.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด PR0600063070180 31/07/2563 - -

5415 ขออนุมัติซื้อวัสด-ุจํานวน 2 รายการ 6,987.10 6,987.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟ แอนด ซายสแอนซ จํากัด PR0600063070186 31/07/2563 - -

5416 ขออนุมัติซื้อวัสด-ุCryospeed Nitrogen 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง  บ.ลินเด PR0600063070179 31/07/2563 - -

5417 ขออนุมัติจัดซื้อ 32 Gb Micro Sdhc Card (ไมโครเอสดีการด) 

Sandisk Extreme Class 10 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร กรุป จํากัด PR0700063060080 1/07/2563 - -

5418 ขออนุมัติจัดซื้อ ผงหมึกเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ FUJI XEROX รุน  

FUJI XEROX DP  M355DF (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด PO0700063070002 1/07/2563 - -

5419 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุทางไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 12 รายการ 

จํานวนรวม1รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

9,860.00 9,860.00 เฉพาะเจาะจง อาดูโนชลบุรี PR0700063070013 3/07/2563 - -

5420 ขออนุมัติจัดซื้อ ถังดับเพลิง , ปายทางออกฉุกเฉิน , โคมไฟแสงสวาง

ฉุกเฉิน LES Sport Light 2x9WBatt 12V7Ah

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค PR0700063070020 9/07/2563 - -

5421 ขออนุมัติจัดซื้อแผนอะคริลิคใส หนา 3 มิล ขนาด 4*8 นิ้ว 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PO0700063070004 10/07/2563 - -

5422 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุกระเชาผลไม จํานวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร

 ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 3200100665449 PR0700063070037 10/07/2563 - -
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5423 เพื่อขออนุมัติจัดจางคาซอมเครื่องฉายโปรเจคเตอร 1รายการ ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา

7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ สแควร จํากัด PR0700063070047 15/07/2563 - -

5424 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษ A4  คณะวิศวกรรมศาสตร 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PO0700063070006 17/07/2563 - -

5425 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํานักงานดังเอกสารแนบ 41,076.00 41,076.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PO0700063070007 17/07/2563 - -

5426 ขออนุมัติจัดซื้อคาของที่ระลึก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไทยเบญจรงค 1200100076889 PR0700063070062 20/07/2563 - -

5427 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่อง Autoclave รุน JSAC-100 (เปลี่ยนบอรด

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ,เปลี่ยน safety over temp) หมายเลขครุภัณฑ

 5408010010010 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด PO0700063070010 20/07/2563 - -

5428 ขออนุมัติจัดจาง คาบริการกําจัดสารเคมีใชแลวจากหองปฏิบัติการ 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

75,007.00 75,007.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PO0700063070009 20/07/2563 - -

5429 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน3รายการ ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา

39,550.00 39,550.00 เฉพาะเจาะจง นายครรชิต รองไชย PO0700063070011 21/07/2563 - -

5430 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค รุน Macbook pro

 retina 13'' หมายเลขครุภัณฑ 591500302000065 (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง Apple Service Thailand By Mega App Store 

3200200004169

PR0700063070079 22/07/2563 - -

5431 ขออนุมัติจัดจางจัดพิมพปายไวนิลขนาด 190X130 เซนติเมตร 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา นอมเศียร PR0700063070078 22/07/2563 - -

5432 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสายไฟ ดินสอ และอื่นๆ13รายการ ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา

7,563.00 7,563.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน ภูษา PR0700063070081 23/07/2563 - -

5433 ขออนุมัติเบิกคาของที่ระลึกเบญจรงคแกว จํานวน 1 ชุด คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

625.00 625.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0700063070095 30/07/2563 - -
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5434 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่องและซอมเครื่อง

ตัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง

17,269.80 17,269.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PO0700063070012 30/07/2563 - -

5435 ขออนุมัติจัดจางปมดอกกุญแจ คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียด

ใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานกมลการกุญแจ 3240400124478 PR0700063070098 30/07/2563 - -

5436 ขอจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ สาขาจิตรกรรม บาท, สาขากราฟก

อารตและกราฟกมีเดีย  , สาขาออกแบบผลิตภัณฑ , สาขาบัณฑิตศึกษา

 , สาขาเซรามิกส  , สนง.

72,600.00 72,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก PR0800063070004 7/01/3106 - -

5437 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกรกฎาคม  2563 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน),  บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

PR0800063070005 7/01/3106 - -

5438 ขอจัดจางซักผามาน สาขานิเทศศิลป และสํานักงานคณบดีคณะ

ศิลปกรรมศาสตร

14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย  อธิคมภาษิต PR0800063070006 7/01/3106 - -

5439 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการทาสีผนังอาคารภาพพิมพ และทอระบายน้ํา

อางลางสี

26,536.00 26,536.00 เฉพาะเจาะจง ราน  เอส.เค.ฮารดแวร PR0800063070001 7/01/3106 - -

5440 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการปรับปพื้นฐานทักษะดาน

ศิลปกรรม ณ  สาขาวิชานิเทศศิลป

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล เสริมศรี PR0800063070002 7/01/3106 - -

5441 จัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดโครงการปรับพื้นฐานดานศิลปกรรม ณ 

สาขาวิชาการออกแบบเซรามิกส

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ อินทโชติ PR0800063070003 7/01/3106 - -

5442 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส 802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอรนิค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR0800063070064 15/7/2563 - -

5443 ขอจัดจางซอมแซมประตู หนาตาง ในอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร 96,500.00 96,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ PO0800063070001 15/7/2563 - -
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5444 ขอจัดจางทําสติกเกอรและปายเพื่อใชในการประชาสัมพันธการปองกัน

การระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานซีลลอส อารต ดีไซน PR0800063070065 15/7/2563 - -

5445 ขอจัดซื้อครุภัณฑเครื่องพิมพและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 16,097.00 16,097.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0800063070078 24/7/2563 - -

5446 ขอจัดจางติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0800063070079 29/7/2563 - -

5447 ขอเสนอซื้อกุญแจ เพื่อใชล็อคฝาเครื่องคอมพิวเตอรในหองเรียน ของ

ศูนยเทคโนฯ จํานวน 20 เครื่อง เพื่อปองกันการงัด หรือแกะ จากผูที่

ไมไดรับอนุญาต

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0900063070010 3/07/3106 - -

5448 ขอเสนอจางทําปายไวนิลตอนรับนิสิต กําหนดการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร และการลงทะเบียน Check in-Check out เขาอาคาร 

เพื่อติดตอนรับนิสิต ปการศึกษา2563 แจงกําหนดการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2561 และเพื่อประชาสัมพันธการ

ลงทะเบียน Check in-Check out เขาอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1

6,088.30 6,088.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0900063070012 3/07/3106 - -

5449 ขออนุมัติซื้อแลคซีน ใชติดพื้นที่หามนั่ง ติดพื้นที่ระยะหางการรอคิวใน

รานอาหาร จุดคัดกรอง และบริเวณหนาลิฟต ของคณะศึกษาศาสตร 

เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PR0900063070011 3/07/3106 - -

5450 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม เพื่อใหบริการสําหรับนิสิต และผูมาติดตองานบริการ

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร

280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน PR0900063070016 8/07/3106 - -
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5451 ขออนุมัติลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภาควิชาการจัดการ

เรียนรู เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไมเย็น ฝุนเยอะ จําเปนตองทําความ

สะอาดใหใชงานไดตามปกติ

10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063070015 8/07/3106 - -

5452 ขออนุมัติจางตัดกระจกปูโตะทํางาน เนื่องจากโตะทํางานของเจาหนาที่ 

สนง.คณบดี ไมมีกระจกปูโตะ จําเปนตองตัดสําหรับปองกันรอยขีดขวน

ไมใหเกิดกับตัวโตะ ปองกันน้ําไมใหสัมผัสโดนตัวโตะ มีความสวยงาม 

ทําความสะอาดงาย

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR0900063070036 10/07/3106 - -

5453 ขออนุมัติจางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1-5 อาคาร QS1 

คณะศึกษาศาสตร เนื่องจากครบกําหนดระยะเวลาลาง

เครื่องปรับอากาศ เพื่อเปนการประหยัดไฟ และตรวจเช็คสภาพ

เครื่องปรับอากาศใหพรอมใชงานตลอดเวลา

45,742.50 45,742.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063070022 10/07/3106 - -

5454 ขออนุมัติจางซอมเครื่องปรับอากาศ ศูนยอาหาร อาคาร 60 พรรษา

มหาราชินี เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ ศูนยอาหารไมมีความเย็น มีแต

ลมรอน จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 

5101014010083)

8,078.50 8,078.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063070046 13/07/3106 - -

5455 ขอเสนอจางทําตรายาง เพื่อใชสําหรับลงนามในเอกสารการเบิกคาสอน

คณาจารย และงานธุรการของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต

941.60 941.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0900063070057 14/07/3106 - -

5456 ขอเสนอจางเดินสายระบบ LAN และระบบไฟ เนื่องจากมีการปูพื้น

กระเบื้องใหม หองเรียนคอมพิวเตอร QS1-205, 208 ทั้งหอง จึง

จําเปนตองเดินสายแลนด และระบบไฟใหมหมด

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PO0900063070001 14/07/3106 - -
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5457 ขอเสนอจางทําตรายาง ชื่อ-ตําแหนง และตรายางวันที่ เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยบูรพาไดแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา จึงตอง

เปลี่ยนตําแหนงลงนามของคณบดี และรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร 

จําเปนตองทําตรายางเพื่อใชในการลงนามหนังสือราชการตาง ๆ

2,289.80 2,289.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0900063070047 14/07/3106 - -

5458 ขอเสนอซื้อไมโครโฟนพรอมสาย สายไมด และสาย mini to rca 

ไมโครโฟนและสายไมดสําหรับใชในหองเรียนของคณะฯ เพื่อสะดวกใน

การเรียนการสอนของอาจารย และสาย mini to rca เพื่อเชื่อม

สัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอรไปยังเครื่องขยายเสียง

15,301.00 15,301.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลารจ ฟอรจูน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด PR0900063070058 14/07/3106 - -

5459 ขออนุมัติจางซอมเครื่องปรับอากาศ หองเรียน QS1-505A เนื่องจาก

เครื่องปรับอากาศ เปดเครื่องไมติดเลย จําเปนตองซอมใหใชงานได

ตามปกติ (เลขครุภัณฑ 5101014010092)

20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063070061 15/07/3106 - -

5460 ขออนุมัติจางซอมเครื่องปรับอากาศ หองเรียน QS1-505B เนื่องจาก

เครื่องปรับอากาศไมมีความเย็น มีแตลมรอน จําเปนตองซอมใหใชงาน

ไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 5101014010094)

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063070060 15/07/3106 - -

5461 ขออนุมัติจางซอมเครื่องปรับอากาศ หอง สนง.ชั้น 2 (หองอาจารย

อาพันธชนิต เจนจิต) เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ เปดเครื่องไมติดเลย 

จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 

570101401000689)

3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063070065 16/07/3106 - -

5462 ขอเสนอจางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของศูนยเทคโนฯ ครบ

กําหนดระยะเวลาทําความสะอาด เพื่อเปนการบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศใหใชงานไดปกติ

10,379.00 10,379.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063070062 16/07/3106 - -

หนา้ 945



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5463 ขอเสนอซื้อโมดูล SFP เพื่อใชแปลงสัญญาณจากชองเสียบ SFP เปน 

LAN ที่มีสัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็ว 10 GB ระหวางเครื่อง

เซิรฟเวอรและอุปกรณกระจายสัญญาณ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด PR0900063070071 17/07/3106 - -

5464 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชในการพิมพเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร

9,180.00 9,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900063070069 17/07/3106 - -

5465 ขอเสนอซื้ออุปกรณสลับสัญญาณ VGA เพื่อใชสลับสัญญาณจากโปรเจ็ค

เตอรไปยังโนตบุค PC และอุปกรณอื่น ๆ ในหองเรียน คณะศึกษาศาสตร

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ PR0900063070070 17/07/3106 - -

5466 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ สนง.ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติฯ 

เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไมมีความเย็นออกมา จําเปนตองซอมเพื่อให

ใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 5101014010253)

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063070073 20/07/3106 - -

5467 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร สําหรับใชพิมพเอกสารราชการตางๆ ใน

การปฏิบัติงานของภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติฯ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0900063070074 20/07/3106 - -

5468 ขอเสนอซื้อปารติชั่น เพื่อใชเปนฉากกั้นเปนหองทํางานใหรองคณบดี

ฝายพัฒนานิสิตฯ จึงจําเปนตองซื้อเพื่อจัดสรรพื้นที่ใหเหมาะสมกับการ

ปฎิบัติงาน

29,070.00 29,070.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR0900063070075 21/07/3106 - -

5469 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ สําหรับใชปริ้นเอกสารประกอบการเรียนการสอน

ของคณาจารยภาควิชาการจัดการเรียนรู

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0900063070087 23/07/3106 - -

5470 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ หองเรียน QS1-404 เนื่องจาก

เครื่องปรับอากาศไมสามารถปรับอุณหภูมิตามที่ตองการ จําเปนตอง

ซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑเกา 4120-001-001-11/43)

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063070076 23/07/3106 - -
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5471 ขออนุมัติเปลี่ยนยางรถจักรยานยนตพวงขางของคณะศึกษาศาสตร 

เนื่องจากยางลอหนารั่ว จําเปนตองซื้อมาเปลี่ยนใหใชงานไดตามปกติ 

(เลขครุภัณฑ 5103003010002)

140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง สุวิทย เปลงปลั่ง (อูแกละ) PR0900063070088 23/07/3106 - -

5472 ขออนุมัติจัดทําเลมวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปที่ 15 

ฉบับที่ 2 (ม.ค. - ม.ิย. 63) เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย

ของคณาจารย นิสิต นักวิชาการ สําหรับเผยแพรและใชประโยชนทาง

วิชาการ

16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเปอรต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด

PR0900063070097 29/07/3106 - -

5473 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องจาก

เครื่องปรับอากาศไมเย็น ตรวจพบมีรอยรั่ว จําเปนตองซอมใหใชงานได

ตามปกติ

7,104.80 7,104.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900063070108 30/07/3106 - -

5474 ขอเสนอซื้อกระดาษ A4 80g เพื่อสําหรับใหหนวยงานตาง ๆ ของคณะ

ศึกษาศาสตร ม.บูรพา เบิกวัสดุใชในหนวยงานสําหรับใชถายเอกสาร 

และปริ้นเอกสารราชการตาง ๆ

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR0900063070109 30/07/3106 - -

5475 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ สําหรับปริ้นเอกสารราชการตางๆ ของสํานักงาน

ภาควิชาการจัดการเรียนรู

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0900063070107 30/07/3106 - -

5476 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000Btu หอง 209 จํานวน 1 

เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 570101401000726

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                ราคาที่ตกลงฯ 

7,490.00 บาท

PR1200063070009 3/07/2563 - -

5477 จัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติ 250 วัตต  จํานวน 1 เครื่อง 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง                     ราคาที่ตกลงฯ 

6,955.00 บาท

PO1200063070006 31/07/2563 - -

5478 จัดซื้อสเปรยปรับอากาศฯ จํานวน 12 กระปอง 1,699.50 1,699.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงฯ 

1,699.50 บาท

PR1200063070011 8/07/2563 - -

5479 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 74 ถัง 2,590.00 2,590.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน       ราคาที่ตกลงฯ 

2,590.00 บาท

PR1200063070010 8/07/2563 - -
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5480 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 15.93 ลิตร (คาน้ํามันพนักงาน

รับสงหนังสือประจําเดือนกรกฎาคม 2563 ทะเบียนรถ 2 กฎ 4115 

ชลบร)ี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง               ราคาที่ตกลงฯ 

400.00 บาท

PR1200063070013 10/07/2563 - -

5481 จัดจางทําปายสแตนดี้ จํานวน 3 ชุด 3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด   

            ราคาที่ตกลงฯ 3,049.50 บาท

PR1200063070019 16/07/2563 - -

5482 จัดจางติดฟลมกรองแสง+กันรอนสําหรับอาคาร หอง 308 จํานวน 160

 ตร.ฟ

14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธรรมพุทธรักษา จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 

14,552.00 บาท

PO1200063070003 22/07/2563 - -

5483 จัดจางงานเดินสายเมนไฟฟา จํานวน 1 งาน 27,250.00 27,250.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                ราคาที่ตกลงฯ 

27,250.00 บาท

PO1200063070004 22/07/2563 - -

5484 จัดซื้อแผนใสชนิดเขียน จํานวน 1 แพ็ค 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด         ราคาที่ตกลงฯ 

280.00 บาท

PR1200063070028 22/07/2563 - -

5485 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 9,000Btu หอง 331 จํานวน 1 เครื่อง 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค               ราคาที่ตกลงฯ 

3,745.00 บาท

PR1200063070031 24/07/2563 - -

5486 จัดจางตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO 27001:2013 

RE-CERTIFICATION  จํานวน 1 งาน

99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น (ประเทศไทย) 

จํากัด          ราคาที่ตกลงฯ 99,500.00 บาท

PO1200063070005 29/07/2563 - -

5487 จัดซื้อหมึกพิมพ MLT –D203L Samsung Toner 

For-M3820/4020,M3870/4070 (5K) จํานวน 1 กลอง

4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด ราคาที่

ตกลงฯ 4,950.00 บาท

PR1200063070037 31/07/2563 - -

5488 ขอความเห็นชอบเสนอจางทากันซึมดาดฟา 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มะโนมั่น การโยธา PR1400063070018 9/07/2563 - -

5489 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธรรมนิติ เพรส จํากัด PR1400063070019 10/07/2563 - -

5490 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุการเกษตร 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง รักษบานเครื่องปนดินเผา PR1400063070022 10/07/2563 - -

5491 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเตนท 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชฎาภรณ วงศใหญ PR1400063070021 10/07/2563 - -

5492 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 96,282.20 96,282.20 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร PR1400063070023 10/07/2563 - -

5493 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อสิทธิ์การเขาใชโปรแกรม Adobe Creative 

Cloud for teams

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063070020 10/07/2563 - -
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5494 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อผามาน 26,108.00 26,108.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จํากัด PR1400063070024 10/07/2563 - -

5495 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาใส PR1400063070029 13/07/2563 - -

5496 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อโครง X-stand พรัอมพิมพปาย 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR1400063070030 13/07/2563 - -

5497 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทีพีเอ็ม มารท PR1400063070035 15/07/2563 - -

5498 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําไวนิล 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR1400063070039 17/07/2563 - -

5499 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องสํารองไฟฟา 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063070051 20/07/2563 - -

5500 ขอความเห็นชอบเสนอซอมไมกั้นอัตโนมัติ 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอเจเค ดิจิตอล เน็ตเวิรค PR1400063070052 20/07/2563 - -

5501 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องพิมพ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063070050 20/07/2563 - -

5502 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อครุภัณฑ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063070054 22/07/2563 - -

5503 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดอาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด PO1500063070001 16/07/3106 - -

5504 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง วาวลและซีลปองกัน

แกสรั่ว และสายฉีดไฮดรอลิก อาคาร ดร.ผาสุข กุลละวณิชย (วิทยาลัย

การบริหารรัฐกิจ)

37,400.00 37,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน เซฟตี้เฟรทเคมีคอล PO1500063070002 21/07/3106 - -

5505 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดอาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

ตั้งแตวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด PO1500063070003 22/07/3106 - -

5506 ขออนุมัติบริการตรวจและแกไขไฟฟาขัดของ 228.20 228.20 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค บางแสน PR1600063070001 1/07/2563 - -

5507 ขออนุมัติปริ้นเอกสารและเขาเลม 2,693.00 2,693.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พริ้นทช็อป PR1600063070002 2/07/2563 - -
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5508 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาสปริงมอเตอรไมกั้นรถยนต 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดียอีส PR1600063070004 2/07/2563 - -

5509 ขออนุมัติซื้อถังสแตนเลส 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ เอี่ยมสอาด PR1600063070003 2/07/2563 - -

5510 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัวไฮเตอร,ถุงมือ,กระดาษ,น้ํายา,ถุงขยะ

,สบู,ไมกวาด,สายยาง,แปลงขัดลาง

32,078.60 32,078.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แสนรัตนพัฒนา (2541) PR1600063070005 3/07/2563 - -

5511 ขออนุมัติซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800VA 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1600063070031 9/07/2563 - -

5512 ขออนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผล 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1600063070030 9/07/2563 - -

5513 ขออนุมัติซื้อน้ํามันรถตูคณะฯ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR1600063070047 13/07/2563 - -

5514 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็คจํานวน 100แพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600063070034 13/07/2563 - -

5515 ขออนุมัติซื้อสติ๊กเกอร 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR1600063070033 13/07/2563 - -

5516 ขออนุมัติซื้อสายชําระและหลอดไฟ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR1600063070043 15/07/2563 - -

5517 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษาคาตรวจเช็คมาตรวัดน้ําปะปา 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง การประปาสวนภูมิภาค PR1600063070044 15/07/2563 - -

5518 ขออนุมัติจางทําสติกเกอร 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พริ้นทช็อป PR1600063070045 16/07/2563 - -

5519 ขออนุมัติซื้อวัสดุจํานวน 14รายการดังเอกสารแนบ 1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด PR1600063070050 17/07/2563 - -

5520 ขออนุมัติซื้อน้ํามันรถเดินเอกสาร 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร PR1600063070048 17/07/2563 - -

5521 ขออนุมัติซื้อถุงมือ,ชุดทอ,กอก,สะดืออาง,กอก,ตัวขันใตอาง 1,960.00 1,960.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR1600063070049 17/07/2563 - -

5522 ขออนุมัติซื้อวัสดุโครงการทําบุญคลายวันสถาปนาคณะโลจิสติกส 

ประจําป พ.ศ.2563

9,480.00 9,480.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตต        แมประภาสังฆภัณฑ PR1600063070061 21/07/2563 - -
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5523 คาจางเหมาบริการรถตู รับสงอาจารยพิเศษ สอน ป.โท อาจารยกมล

ชนก วันที่ 1-2 ส.ค.63

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนห นุชพันธ PR1600063070063 22/07/2563 - -

5524 ขออนุมัติซื้อ Sandisk micro 619.00 619.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) PR1600063070078 24/07/2563 - -

5525 ขออนุมัติซื้อเข็มหมุดและเจล 1,830.00 1,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด PR1600063070080 29/07/2563 - -

5526 ขออนุมัติจางปริ้นและเขาเลมสันกาว 2,574.00 2,574.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พริ้นทช็อป PR1600063070079 29/07/2563 - -

5527 ขออนุมัติเสนอซื้อกระดาษชําระสําหรับหองน้ํา 7,650.10 7,650.10 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซัมเซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

2008

PR1700063070011 3/07/2563 - -

5528 ขออนุมัติเสนอจางเดินสายโทรศัพท 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ.พี.ซัพพลาย จํากัด PR1700063070016 8/07/2563 - -

5529 ขออนุมัติเสนอซื้อถานอัลคาไลน 4,239.98 4,239.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR1700063070014 8/07/2563 - -

5530 ขออนุมัติเสนอจางถายเอกสารพรอมเขาเลม 9,810.00 9,810.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR1700063070039 29/07/2563 - -

5531 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 7/2563 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 200 

บาท

PR1800063070001 1/07/2563 - -

5532 ขออนุมัติจางจัดทําสติ๊กเกอรและโปสเตอร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิร/ิเสนอราคา 3,500 บาท PR1800063070002 1/07/2563 - -
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5533 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณกีฬา 20,900.00 20,900.00 เฉพาะเจาะจง นายนยสิทธิ์ นาคสุวรรณ/เสนอราคา 20,900 บาท PO1800063070001 22/07/2563 - -

5534 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน-สอบ 6,014.00 6,014.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.พานิช กรุป จํากัด/เสนอราคา 6,014 บาท PR1800063070018 22/07/2563 - -

5535 ขออนุมัติซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู เพื่อใชในการเก็บเอกสารการ

เรียนการสอนและหนังสือวิชาการตางๆ

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอรนิเจอร เอาทเล็ท จันทบุรี จํากัด PR2100063060016 1/07/2563 - -

5536 ขออนุมัติจางเหมาปกเสาไฟฟาและเดินสายไฟฟา จํานวน 1 งาน เพื่อ

ปรับปรุงระบบไฟฟาในโรงเพาะฝกเพื่อใชในการเรียนการสอน ณ 

ศูนยวิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย PR2100063060010 1/07/2563 - -

5537 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ จํานวน 3 รายการ เพื่อใชประกอบ

โครงการ ''จิตอาสารวมใจสูภัย COVID-19 ''

6,179.50 6,179.50 เฉพาะเจาะจง รานจันทบุรีโอสถ, รานวัฒนสาสน และบริษัท 

เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด

PR2100063070007 8/07/2563 - -

5538 ขออนุมัติซื้ออาหารกุง จํานวน 3 รายการ และเคแม็กจํานวน 2 ลูก เพื่อ

ใชในการเลี้ยงกุงพอแมพันธุกุงกุลาดําของศูนยวิจัยคณะเทคโนโลยีทาง

ทะเล

39,290.00 39,290.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย พรพานิช PR2100063070010 10/07/2563 - -

5539 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดหองพักรับรองคณบดี (หอง306 ) 

สําหรับรับรองวิทยากรที่มาสอนในรายวิชา 83033259 Marine 

Vertebrates

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี นอยหลา PR2100063070022 29/07/2563 - -

5540 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดหองพักรับรองคณบดี (หอง306 ) 

สําหรับรับรองวิทยากรที่มาสอนในรายวิชา 83010059 Introduction 

in Science and Linguistic

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี นอยหลา PR2100063070021 29/07/2563 - -

5541 ขออนุมัติซื้อวัสดุหองปฏิบัติการ จํานวน 2 รายการ เพื่อใชในงาน

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อในหองปฏิบัติการ

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง รานเลาจิ้นฮวด และรานทุกอยาง 20 บาท PR2200063070001 1/07/2563 - -
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5542 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน  1 โครงการ เพื่อใชในโครงการคายพี่

นองวิทย - ศิลป ประจําปการศึกษา 2563

10,190.00 10,190.00 เฉพาะเจาะจง รานโฆสิตวิทยา ,บริษัท ปภาวิน จํากัด , บริษัท บีทู

เอส จํากัด สาขาโรบินสันชลบุรี ,บริษัท โมชิ

โมชิ เจแปน จํากัด , บริษัท บีทูเอส จํากัด สาขา

แพชชั่นชอปปงเดสติเนชั่น)

PR2200063060040 1/07/2563 - -

5543 ขออนุมัติจางบรรจุถังเชาบดละเอียดลงแคปซูลเบอร0 พรอมวัตถุดิบ

วิตามินซีและบรรจุขวด เพื่อใหไดผลิตภัณฑเสริมอาหารถังเชา ผสม

วิตามินซี แบรนดอลิชา บรรจุลงในแคปซูล และบรรจุภัณฑ ตรงตาม

มาตรฐานขององคการอาหารและยา

11,122.65 11,122.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัครฑิลา ไทย เฮอรเบิล จํากัด PR2200063060043 1/07/2563 - -

5544 ขออนุมัติจางพิมพฉลากจํานวน 6 ตร.ม. เพื่อใหผิลตภัณฑืมีรายละเอียด

ของสินคาเชน ปริมาณของขนาดบรรจุภัณฑ เลขหมายการคา

สวนประกอบที่ใสลงไปในตัวสินคา วันผลิตวันหมดอายุ ผูผลิตและผูจัด

จําหนาย เพื่อใหขอมูล ทั้งหมดเปนประโยชนตอผูบริโภค ผูบริโภคมาก

ที่สุด และเปนการสงเสริมการตลาด

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  105 กอปป ทูปริ้นท PR2200063060001 1/07/2563 - -

5545 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งระบบเตือนไฟไหมและวัดความรอน เพื่อ

ดําเนินการปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความ

ปลอดภัยหองปฏิบัติการเคมี 1

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย PR2200063060026 1/07/2563 - -

5546 ขออนุมัติซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 13 รายการ เพื่อใช

ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรียและปฏิบัติการชีวเคมี

21,721.00 21,721.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด PR2200063060034 2/07/2563 - -

5547 ขออนุมัติจางถายเอกสารประกอบโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาปญญาประดิษฐและการประยุกตในเกษตรดิจิทัล 

ปการศึกษา 2564

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปป เซ็นเตอร PR2200063070003 3/07/2563 - -

5548 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 3 เลม เพื่อจัดทําเอกสาร

ประเมินคณะ ในโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับคณะ ปการศึกษา 2562 สงใหคณะกรรมการตรวจประเมิน

ประกันคุณภาพ

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง รานหนอนอวน PR2200063070024 14/07/2563 - -
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5549 ขออนุมัติซื้อฟลมกรองแสง 80% จํานวน 323 ตารางฟุต เพื่อติดตั้ง

ฟลมกรองแสงภายในหองปฏิบัติการเคมี ( L510 และ L511)

9,690.00 9,690.00 เฉพาะเจาะจง รานสนามเปาออโตแอร PR2200063070026 14/07/2563 - -

5550 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก เพื่อใชในโครงการจัดตั้งศูนยสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงาน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญเที่ยงผลไมแปรรูป PR2200063070027 15/07/2563 - -

5551 ขออนุมัติซื้อปายชื่อพลาสติกพรอมสายคลองคอ จํานวน 11 0 ชิ้น เพื่อ

ใชในการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่มหาวิทยาลัย

1,870.00 1,870.00 เฉพาะเจาะจง รานวัฒนสาสน PR2200063070028 16/07/2563 - -

5552 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง และเชาเครื่อง

คอมพิวเตอร Notebook จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการทํางานของ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด PO2200063070001 21/07/2563 - -

5553 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพสีดํา Laser Toner HP CF283A จํานวน 1 กลอง

 เพื่อใชสําหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารยในคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PR2200063070033 21/07/2563 - -

5554 ขออนุมัติจางลางเครื่องปรับอากาศ จํานวน 78 เครื่อง เพื่อลาง

เครื่องปรับอากาศประจําหองพักสํานักงานของอาจารยและเจาหนาที่ 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ และหองพักรับรองคณบดีคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

54,600.00 54,600.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน หวังศิริ PR2200063070036 22/07/2563 - -

5555 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อรับ

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรจาก

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีเดินทางมาประชุมที่ มหาวิทยาลัย

บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ PR2200063070038 29/07/2563 - -
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5556 จางจัดทําเอกสารเขาเลมและจัดทําปกรูปเลมเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร PR2500063070009 1/07/2563 - -

5557 คาวัสดุ สําหรับการจัดกิจกรรมและประเมินผล โครงการพัฒนาองค

ความรูดานเวชศาสตรการเดินทางและการทองเที่ยว

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง รานบานดินสอ 27 PR2500063070013 1/07/2563 - -

5558 จางจัดทําพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินี พรอม

กรอบรูป

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง รานโมเน PR2500063070004 1/07/2563 - -

5559 จัดซื้อไมโครโฟน สําหรับหองการเรียนการสอน 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด PR2500063070003 1/07/2563 - -

5560 จัดซื้อโตะบารพรอมเกาอี้ สําหรับพื้นที่การเรียนรูของนิสิตแพทย 37,200.00 37,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR2500063070011 1/07/2563 - -

5561 จัดซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร 5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด PR2500063070001 1/07/2563 - -

5562 จัดซื้อเกาอี/้โตะทํางาน สําหรับหองพักอาจารยแพทย 19,700.00 19,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR2500063070007 1/07/2563 - -

5563 จัดซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร 10,807.00 10,807.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด PR2500063070002 1/07/2563 - -

5564 จัดซื้อโซฟา/โตะกลาง สําหรับงานกิจการนิสิต 40,800.00 40,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR2500063070014 1/07/2563 - -

5565 จัดซื้อเกาอี้อเนกประสงค/โตะประชุม สําหรับงานแพทยศาสตรศึกษา 25,900.00 25,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR2500063070010 1/07/2563 - -

5566 จัดซื้อชุดสังฆทาน สําหรับเขารวมงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

บูรพา

1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญธรรม PR2500063070027 3/07/2563 - -

5567 จัดซื้อหนังสือ ''พุทธพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาแนวพุทธ'' 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานหมอชาวบาน PR2500063060056 3/07/2563 - -

5568 จัดซื้อ HDMI to USB/HDMI to Mini HDMI 6,057.00 6,057.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด PR2500063070028 3/07/2563 - -

5569 คาน้ํามันเชื้อเพลิง รับ - สง เอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ใจดีบริการ PR2500063070030 8/07/2563 - -

5570 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ CE278A จํานวน 12 ตลับ 36,720.00 36,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR2500063070034 8/07/2563 - -
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5571 ซื้อสวาน 3 ระบบ จํานวน 1 ตัว 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด PR2500063070033 8/07/2563 - -

5572 ซื้อวัสดุอุปกรณ ซอมแซมบํารุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 

รายการ

6,259.50 6,259.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด PR2500063070036 8/07/2563 - -

5573 ซื้อตูเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 4 ฟุต จํานวน 2 ตู 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR2500063070032 8/07/2563 - -

5574 จางซอมแซมฝาเพดานโถงชั้น 4 ชํารุด ภายในหอพักนิสิตแพทยหญิง 4,968.00 4,968.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน PR2500063070035 8/07/2563 - -

5575 จัดซื้อน้ําถัง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มวีเจ PR2500063070042 9/07/2563 - -

5576 คาถายเอกสาร สําหรับจัดทําสัญญานิสิตแพทย 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร PR2500063070044 9/07/2563 - -

5577 คาวัสดุอุปกรณ โครงการ ''พัฒนาทักษะนิสิตแพทยทางดานเทคนโลยี

สารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒''

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2500063070051 10/07/2563 - -

5578 ซอมแซมและบํารุงรักษารถบัส ทะเบียน 40-1011 ประจําคณะ

แพทยศาสตร

51,895.00 51,895.00 เฉพาะเจาะจง นายสงวน มณีรัตน PO2500063070002 15/07/2563 - -

5579 จางจัดทําลมรายงานการใชการจัดการพลังงาน 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร PR2500063070061 15/07/2563 - -

5580 จัดซื้อถานกระดุม 1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง PR2500063070062 15/07/2563 - -
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5581 จัดซื้อชุดสังฆทาน สําหรับเขารวมกิจกรรมมหาวิทยาลัยบูรพา 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญธรรม PR2500063070065 15/07/2563 - -

5582 จัดซื้อหนังสือวันแมแหงชาติ ป 2563 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สภาสังคมสงเคราหแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ

PR2500063070060 15/07/2563 - -

5583 จางจัดทําบูรพาเวชสาร ปที่ ๗ ประจําคณะแพทยศาสตร 47,936.00 47,936.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PO2500063070003 15/07/2563 - -

5584 ซอมเครื่องคอมพิวเตอร Dell OptiPlex 3040 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR2500063060104 16/07/2563 - -

5585 จางจัดทําตรายาง 9,170.00 9,170.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR2500063070072 16/07/2563 - -

5586 ซื้อวัสดุ อุปกรณ  สํานักงานและอุปกรณงานบานงานครัว จํานวน 5 

รายการ

8,904.21 8,904.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR2500063070082 21/07/2563 - -

5587 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP 204 LaserJet Toner Cartridge 76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR2500063070083 21/07/2563 - -

5588 ซื้อวัสดุอุปกรณ สํานักงาน จํานวน 16 รายการ 17,376.00 17,376.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500063070080 21/07/2563 - -

5589 จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง 550101401000074 19,581.00 19,581.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR2500063070084 21/07/2563 - -

5590 จัดซื้อน้ําถัง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มวีเจ PR2500063070078 21/07/2563 - -

5591 จัดซื้อสตรีมมิ่งวีดีโอ/Wireless Projection สําหรับการเรียนการสอน 68,900.00 68,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาโครแคร จํากัด PO2500063070008 24/07/2563 - -

5592 จัดซื้อโปรแกรมระบบคลังขอสอบรายป 27,263.60 27,263.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดฟเวอรฮูด จํากัด PO2500063070010 31/07/2563 - -

5593 ซอมแซมและบํารุงรักษารถตูปรับอากาศ ทะเบียน นง-5599 ชลบุรี 4,482.77 4,482.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2500063070114 31/07/2563 - -

5594 คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 50 เครื่อง 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO2500063070011 31/07/2563 - -
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5595 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่ม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง

รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา

PR2600063070002 1/07/3106 - -

5596 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ํามัน 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.วงศทรายทอง

PR2600063070003 1/07/3106 - -

5597 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑ 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063070004 1/07/3106 - -

5598 ขอความเห็นชอบในการจัดหากลองใสซีดีพลาสติก เหนียว จํานวน 100

 กลอง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด PR2600063070011 8/07/3106 - -

5599 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมกระเบื้องปูด 2 หอง 40,108.00 40,108.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063070009 8/07/3106 - -

5600 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องมือชาง สําหรับใชในงานซอมแซม

ครุภัณฑ

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) PR2600063070010 8/07/3106 - -

5601 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส ดับบลิว เซอรวิส PR2600063070024 8/07/3106 - -

5602 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุซอมแซมอาคารเรียนวิทยาลัย

นานาชาติ

2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063070030 13/07/3106 - -

5603 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน) PR2600063070032 13/07/3106 - -

5604 ขอความเห็นชอบในการจัดหาคียการด สําหรับบัตรจอดรถ 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดียอีส PR2600063070031 13/07/3106 - -

5605 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมกระเบื้องปูด 22,001.00 22,001.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063070028 13/07/3106 - -

5606 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมลิฟตโดยสาร 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด PR2600063070037 15/07/3106 - -

5607 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารหอพัก 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ บุญมวง PR2600063070045 20/07/3106 - -
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5608 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศที่หอพักนิสิต

วิทยาลัยนานาชาติ

13,803.00 13,803.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส ดับบลิว เซอรวิส PR2600063070044 20/07/3106 - -

5609 ขอความเห็นชอบในการจัดหากลองวงจรปด จํานวน 4 ตัว 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR2600063070048 21/07/3106 - -

5610 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมครุภัณฑอาคารหอพัก 14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063070049 21/07/3106 - -

5611 ขอความเห็นชอบในการจัดหาไมโครโฟน จํานวน 20 ชุด 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR2600063070047 21/07/3106 - -

5612 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑหอพัก 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063070054 23/07/3106 - -

5613 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมกระเบื้องปูด 36,532.00 36,532.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063070053 23/07/3106 - -

5614 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑในหอพัก 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063070065 30/07/3106 - -

5615 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑหอพัก 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063070073 31/07/3106 - -

5616 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศหอพัก 8,650.00 8,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ บุญมวง PR2600063070075 31/07/3106 - -

5617 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน) PR2600063070079 31/07/3106 - -

5618 ขความเห็นชอบในการจัดจางปฏิบัติหนาที่ 1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพรัตน ครุฑปราการ PR2600063070072 31/07/3106 - -

5619 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่ม 200 แพ็ค 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา PR2600063070077 31/07/3106 - -

5620 ขออนุมัติเบิกคาจัดจางซักรีดผาในศูนยบริการการแพทยแผนไทยฯ 

เดือนกรกฎาคม 2563

5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิต  เผาจินดา/ เสนอราคา 3,619 บาท PR2700063070002 1/07/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5621 ขออนุมัติเบิกคาถายเอกสารการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน

ภายในคณะ

4,050.00        4,050.00 เฉพาะเจาะจง รานธีรเดช และรุงรัตน  แสงสุข   / เสนอราคา 

1,532.25 บาท

PR2700063070003 1/07/2563 - -

5622 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อน้ํามันรถรับสงเอกสาร เดือนกรกฎาคม 2563 400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 บาท PR2700063070001 1/07/2563 - -

5623 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณในรายวิชาเภสัชเวช(ถุงมือทางการแพทย) 1,140.00        1,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด (บางแสน) /เสนอราคา 

1,140 บาท

PR2700063070012 10/07/2563 - -

5624 ขออนุมัติจัดซื้อยาสมุนไพร -ศูนยบริการการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก

7,945.50        7,945.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษสุข จํากัด, รานสามัคคีโอสถ,วสส.จ.

ชลบุรี และรานดีดีบรรจุภัณฑ/เสนอราคา 

7 935 50 บาท

PR2700063070013 15/07/2563 - -

5625 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุอุปกรณงานบานงานครัว 6,290.00        6,290.00 เฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.ฮารดแวร 2005 /เสนอราคา 6,290 บาท PR2700063070014 21/07/2563 - -

5626 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดานการเกษตรของ

โครงการพัฒนาฟารมเกษตร

18,880.00 18,880.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุดใจ ยาริวงษ PO2800063070001 1/07/2563 - -

5627 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 8,379.21 8,379.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR2800063070003 8/07/2563 - -

5628 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาตนกลายูคาลิปตัล 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาชิกสงเสริม จํากัด PR2800063070008 13/07/2563 - -

5629 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุในโครงการมอบรางวัลแกอาจารยดีเดน

 พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

สระแกว

1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรฟ คอรเปอเรชั่น จํากัด PR2800063070013 30/07/2563 - -

5630 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาโลรางวัล ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3,884.10 3,884.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรฟ คอรเปอเรชั่น จํากัด PR2800063070014 30/07/2563 - -

5631 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 2,486.36 2,486.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR3300063070001 8/07/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5632 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมกิจกรรมโครงการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงานประจําปการศึกษา 

2562

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR3300063070009 17/07/2563 - -

5633 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุการเรียนการสอนวิชาระบบสื่อผสม 18,083.00 18,083.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด PR3300063070010 22/07/2563 - -

5634 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรดแบบตั้งพื้น จํานวน 1 

เครื่อง

68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

68,000.00 บาท

PO3600063070001 2/07/2563 - -

5635 ขออนุมัติจัดซื้อหลอดกาแฟใสสั้น ขนาด 15 cm จํานวน 10 ลัง (เงิน

หมุน)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

3,000บาท

PR3600063070008 3/07/2563 - -

5636 ขออนุมัติจางเหมาบริการคาเปดและคาทํากุญแจ จํานวน 9 ชุด (อ.

นรินทรสํารองจาย)

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง กมลการกุญแจ ราคาที่ตกลงจาง 2,250.00 บาท PR3600063070023 10/07/2563 - -

5637 ขออนุมัติจางเหมาบริการเดินสายปลั๊กไฟใหมพรอมอุปกรณ จํานวน 1 

งาน (หอง 503 และหองอาจารยใหญ)

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ปนปน ราคาที่ตกลงจาง 35,000.00

 บาท

PO3600063070004 10/07/2563 - -

5638 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา 68549359 โครงงานทางพยาธิวิทยา ประจําป

การศึกษา 2563 (อ.ธนพรรณ)

3,092.30 3,092.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัดราคาที่ตกลงซื้อ 

3,092.00 บาท

PR3600063070027 13/07/2563 - -

5639 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา 68549359 โครงงานทางพยาธิวิทยา ประจําป

การศึกษา 2563 (อ.ธนพรรณ)

23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

23,005.00 บาท

PO3600063070006 13/07/2563 - -

5640 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสารเคมี จํานวน 1 รายการและจัดซื้อวัสดุ

วิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา 68549359 โครงงานทางพยาธิวิทยา ประจําปการศึกษา 2563

 (อ.ธนพรรณสํารองจาย)

3,848.15 3,848.15 เฉพาะเจาะจง PR3600063070028 13/07/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5641 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา 652481 โครงงานสําหรับนิสิตเทคนิคการแพทย

 ประจําปการศึกษา 2563

10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จํากัด ราคาที่

ตกลงซื้อ 10,165.00 บาท

PO3600063070005 13/07/2563 - -

5642 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา 68549359 โครงงานวิจัยพยาธิวิทยา ประจําป

การศึกษา 2563

8,806.10 8,806.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัดราคาที่ตกลงซื้อ 

8,806.10 บาท

PR3600063070024 13/07/2563 - -

5643 ขออนุมัติจางเหมาบริการติดตั้งเดินสายสัญญาณระบบอินเตอรเน็ต 

จํานวน 1 งาน

37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เสียงสังข ราคาที่ตกลงจาง 

37,000.00 บาท

PO3600063070007 14/07/2563 - -

5644 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการจัดโครงการทําบุญอุทิศสวนกุศลฯ จํานวน 14

 รายการ

3,585.00 3,466.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

565.00 บาท,รานแมประภาสังฆภัณฑ ราคาที่ตก

ลงซื้อ 2,345.00 บาท,เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ.สาขา

บางแสน สาขาที่ 00083 ราคาที่ตกลงซื้อ 556.00

 บาท

PR3600063070030 14/07/2563 - -

5645 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา 68449359 โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2563 (อ.ปริญญาพร)

2,129.30 2,129.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตก

ลงซื้อ 2,129.00 บาท

PR3600063070029 14/07/2563 - -

5646 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 4 รายการ เพื่อใชสําหรับ

การเรียนการสอนสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ประจําปการศึกษา 2563

19,848.50 19,848.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

19,848.50 บาท

PO3600063070008 17/07/2563 - -

5647 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา 68549359 โครงงานทางพยาธิวิทยา ประจําป

การศึกษา 2563

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัดราคาที่ตกลงซื้อ 

10,700.00 บาท

PO3600063070009 20/07/2563 - -

5648 ขออนุมัติจางเหมาบริการเปลี่ยนชุดรางไฟพรอมสาย THW หอง 213 

จํานวน 1 งาน (จายคุณสมศักดิ์)

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง 

800.00 บาท

PR3600063070050 20/07/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
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5649 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร จํานวน 7 หลอด เพื่อใชสําหรับการ

จัดทําขอสอบและการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจาง 

20,400.00 บาท

PO3600063070011 21/07/2563 - -

5650 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องซักผาอบผา ขนาด 10 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง 33,990.00 33,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ 33,990.00 บาท

PO3600063070010 21/07/2563 - -

5651 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 18 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร

5,534.11 5,534.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อ 

5,534.11 บาท

PR3600063070063 23/07/2563 - -

5652 ขออนุมัติจัดซื้อดอกไมธูปเทียนและดอกไมกํา เพื่อใชสําหรับการจัด

โครงการทําบุญอุทิศสวนกุศลแกผูอุทิศรางกายเพื่อการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2563 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563

370.00 370.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมกัลยา ราคาที่ตกลงซื้อ 370.00 บาท PR3600063070068 24/07/2563 - -

5653 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 91 จํานวน 4.61 ลิตร (เงินหมุน) 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร ราคาที่ตกลงซื้อ 

100.00 บาท

PR3600063070069 29/07/2563 - -

5654 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับสง ทานรอง

คณบดี และคณาจารย คณะสหเวชศาสตร เขารวมพิธีลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ MOU (เงินหมุน)

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ สุรพล  ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 

2,400.00 บาท

PR3600063070083 31/07/2563 - -

5655 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส(EBOOK) จํานวน 2 รายการ 10,184.00 10,184.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน) ราคาที่ตกลง

ซื้อ 10,184.00 บาท

PO3600063070013 31/07/2563 - -

5656 ขออนุมัติคาบริการวิเคราะหทดสอบสารฯ จํานวน 16 ตัวอยาง 13,690.00 13,690.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) 

(สช.) ราคาที่ตกลงซื้อ 13,690.00 บาท

PO3600063070012 31/07/2563 - -

5657 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 3 รายการ (อ.ปยะพงษ

สํารองจาย)

4,997.00 4,997.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด สาขาที่ 00007          

(บางแสน) ราคาที่ตกลงซื้อ 4,997.00 บาท

PR3600063070075 31/07/2563 - -

5658 ซื้ อวัสดุหมึกพิมพเลเซอร 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/เสนอราคา 4,800.00 บาท PR3900063070009 2/07/3106 - -
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5659 ซื้อครุภัณฑกระจายสัญญาณ 12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/เสนอราคา 

12,300.00 บาท

PO3900063070001 2/07/3106 - -

5660 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตทะเบียน 2กษ 1375 ชลบุรี 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 

300.00 บาท

PR3900063070012 3/07/3106 - -

5661 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต/เสนอราคา 22,800.00

 บาท

PO3900063070003 13/07/3106 - -

5662 ซื้อวัสดุหลอดไฟ 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสด/ุเสนอราคา 1,250.00 บาท PR3900063070029 14/07/3106 - -

5663 ขอซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร Xerox5335 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/เสนอราคา 35,000.00 บาท PO3900063070005 17/07/3106 - -

5664 ขอซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 84,960.00 84,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/เสนอราคา 

84,960.00 บาท

PO3900063070004 17/07/3106 - -

5665 ขอซื้อแอลกอฮอลชนิดน้ํา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด/เสนอราคา 

2,000.00 บาท

PR3900063070034 17/07/3106 - -

5666 จางเหมาเปลี่ยนประตูกระจก 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัตยา อินธิเดช/เสนอราคา 16,000.00 บาท PO3900063070006 29/07/3106 - -

5667 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ จํานวน 2 

เดือน

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชญาดา  ประเสริฐศร/ีเสนอราคา 

50,000.00 บาท

PO3900063070007 31/07/3106 - -

5668 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถพวงจักรยานยนต ทะเบียน 2กษ 1375 ชลบุรี 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 

300.00 บาท

PR3900063070052 31/07/3106 - -

5669 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-ทําของที่ระลึก(แกวมัค) สําหรับมอบให

ผูบริหารและเจาหนาที่ฝายบุคคล ของโครงการ การพัฒนากรอบ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเติบโตในเขตอีอีซี (BUU 

CET for GDP)

45,000.00      45,000.00 เฉพาะเจาะจง อุไร เบญจรงค PR4000063070011 10/07/2563 - -
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5670 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-หูฟงพรอมไมค เพื่อใชในโครงการพัฒนา

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารเชิงเทคนิค โครงการยอยที่ 2 

การอบรมเพื่อสรางกลุม แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการพูด

ภาษาอังกฤษ

3,360.00        3,360.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR4000063070019 17/07/2563 - -

5671 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-คาวัสดุ (กระดาษถายเอกสาร A4 และ

กระดาษการด) เพื่อใชในโครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อสื่อสารเชิงเทคนิค โครงการยอยที่ 2 การอบรมเพื่อสรางกลุม 

แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ

2,093.00        2,093.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR4000063070018 17/07/2563 - -

5672 ขอความเห็นชอบ - ซอมแซมและบํารุงรักษา เปลี่ยน RAM DDR3 8GB

 จํานวน 2 ตัว ของเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ ยี่หอ HP แบบ 

TouchSmart หมายเลขครุภัณฑ  551500301000442

2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR4000063070023 22/07/2563 - -

5673 ขออนุมัติจัดซื้อชุดน้ํายาทําความสะอาดเปยโน 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญณา  ไกรสินธุ/ราคาที่ตกลงซื้อ 3,800 บาท PR4200063070015 3/07/3106 - -

5674 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงจาง 2,600

 บาท

PR4200063070016 8/07/3106 - -

5675 ขออนุมัติจัดซื้อสายสัญญาณโทรศัพท 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงซื้อ 1,400

 บาท

PR4200063070017 8/07/3106 - -

5676 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตกลงจาง 1,800 บาท PR4200063070018 9/07/3106 - -

5677 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน,วัสดุในการเรียนการสอน 10,324.89 10,324.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 

10,324.89 บาท

PR4200063070020 10/07/3106 - -

5678 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมและบํารุงรักษาเกาอี้เปยโน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล  พรมจีน/ราคาที่ตกลงจาง 3,500 บาท PR4200063070019 10/07/3106 - -

หนา้ 965



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5679 ขออนุมัติจางเหมาออกกแบบและปรับปรุงเว็บไซตและระบบการเรียน

ออนไลนคณะดนตรีและการแสดง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท แมนเผือก/ราคาที่ตกลงจาง 15,000

 บาท

PR4200063070022 14/07/3106 - -

5680 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 47,900.00 47,900.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตกลงจาง 47,900 

บาท

PR4200063070021 14/07/3106 - -

5681 ขออนุมัติจัดชื้อชุดเครื่องราชสักการะและธงสัญญาลักษณ 5,750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง รานศึกษาภัณฑชลบุรี/ราคาที่ตกลงซื้อ 5,750 บาท PR4200063070023 16/07/3106 - -

5682 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งเดินสายสัญญาณ UTP Cat6 พรอมอุปกรณ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงจาง 1,000

 บาท

PR4200063070024 16/07/3106 - -

5683 ขออนุมัติจัดซื้อแผนซับเสียงเพื่อใชสําหรับติดซับเสียงในหองการเรียน

การสอน

21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตูดิโอเกรซาวดโซลูชั่น จํากัด/ราคาที่ตก

ลงซื้อ 21,828 บาท

PR4200063070026 17/07/3106 - -

5684 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อ 70 % 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทดีฟารมาซี จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 3,852 

บาท

PR4200063070027 17/07/3106 - -

5685 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําวีดีโอแนะนําบุคลากร หลักสูตรและสถานที่

คณะดนตรีและกาแสดง

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนนทร กวีวัฒนาวงศ/ราคาที่ตกลงจาง 

55,000 บาท

PR4200063070029 20/07/3106 - -

5686 ขออนุมัติจางทําสติกเกอรคัดกรองและปมดอกกุญแจ 875.00 875.00 เฉพาะเจาะจง รานซีลลอส อารต ดีไซน/ราคาที่ตกลงจางทําสติก

เกอร 800 บาท,รานกมลการกุญแจ/ราคาที่ตกลง

จางทํากุญแจ 75 บาท

PR4200063070032 20/07/3106 - -
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5687 ขออนุมัติจางเหมาถายภาพนิ่งบุคลากร ภาพสถานที่ และบรรยายกา

ศการเรียนการสอน

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ/ราคาที่ตกลงจาง 

28,000 บาท

PR4200063070028 20/07/3106 - -

5688 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ (จักร) 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง สหชัยคาจักร  2003/ราคาที่ตกลงจาง 4,800บาท PR4200063070031 20/07/3106 - -

5689 ขออนุมัติจัดซื้อผา,วัสดุไฟฟาจัดทําปลั๊กไฟ,สายน้ําดี 1,933.00 1,933.00 เฉพาะเจาะจง รานYTKเซ็นเตอร/ราคาที่ตกลงซื้อ ผาตวนจํานวน 

1375 บาท ,รานไพรเวชคาวัสด/ุราคาที่ตกลงซื้อ 

วัสดุไฟฟา 558 บาท

PR4200063070034 21/07/3106 - -

5690 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หอง AC2 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตกลงจาง 1,600 บาท PR4200063070035 21/07/3106 - -

5691 ขออนุมัติซอมแซและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี 45,970.00 45,970.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล พรมจีน/ราคาที่ตกลงจาง 45,970 บาท PR4200063070036 23/07/3106 - -

5692 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย(ฆองวง) 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประโยชน ทางมีศร/ีราคาที่ตกลงจาง 12,000

 บาท

PR4200063070038 24/07/3106 - -

5693 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําพื้นที่เพื่ อเปนการรอรับการใหบริการนิสิต 48,899.00 48,899.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท/ราคาที่ตก

ลงจาง 48,899 บาท

PR4200063070040 29/07/3106 - -

5694 ขออนุมัติจางเหมาเดินระบบทอน้ําดีและทอน้ําทิ้งบริเวณอางลางจานที่

ชํารุด

4,620.00 4,620.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร แสงออน/ราคาที่ตกลงจาง 4,620 บาท PR4200063070041 29/07/3106 - -

5695 ขออนุมัติจางเหมาออกบบและจัดทําปายประชาสัมพันธบุคลากร 

วิสัยทัศน พันธกิจและหลักสูตร,จางเหมาออกแบบและจัดทําแผนพับ

ประชาสัมพันธคณะและหลักสูตร

48,500.00 48,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท แมนเผือก/ราคาที่ตกลงจาง 48,500

 บาท

PR4200063070039 29/07/3106 - -

หนา้ 967



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5696 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารหลักสูตรเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

2,163.00 2,163.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอบป/ราคาที่ตกลงจางจํานวน 1903 

บาท,รานบัณฑิตเอกสาร /ราคาที่ตกลงจาง 260 

บาท

PR4200063070047 31/07/3106 - -

5697 ขออนุมัติจางถายเอกสาร 52.50 52.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR4300063070006 9/07/2563 - -

5698 ขออนุมัติเสนอซื้อคาของที่ระลึก 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/ราคาที่ตกลง

ซื้อ 480.00

PR4500063070019 9/07/3106 - -

5699 ขออนุมัติเสนอจางเหมาบริการรถยนต 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง/ราคาที่ตกลงจาง 5,600.00 PR4500063070025 13/07/3106 - -

5700 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 4 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม วีเจ/ราคาที่ตกลงจาง 160.00 PR4500063070028 14/07/3106 - -

5701 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 7,619.28 7,619.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 

7619.28

PR4500063070031 17/07/3106 - -

5702 ขออนุมัติเสนอจางเหมาบริการรถยนต 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เหมืองทองมหานคร จํากัด/ราคาที่ตกลง

จาง 2,000.00

PR4500063070034 21/07/3106 - -

5703 ขออนุมัติเสนอจางเหมาบริการรถยนต 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง/ราคาที่ตกลงจาง 6,200.00 PR4500063070036 21/07/3106 - -

5704 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 4 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม วีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 160.00 PR4500063070042 30/07/3106 - -

5705 สินคา จํานวน 13 รายการ 34,980.00 34,980.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอํานวยพาณิชย

ราน บี แอนด บี อินดัสทรี

 / ราคาที่เสนอ 34,980.00 บาท

PR7080063070002 1/07/2563 - -

5706 ไสกรอก จํานวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด

(ซีพีเฟรชมารท) /

 ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

PR7080063070006 1/07/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5707 สินคา จํานวน 6 รายการ 4,490.00 4,490.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอํานวยพาณิชย /ราคาที่เสนอ 4,490.00 

บาท

PR7080063070003 1/07/2563 - -

5708 ซาลาเปาและขนมจีบไก จํานวน 3 รายการ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 6,420.00 

บาท

PR7080063070004 1/07/2563 - -

5709 วอลลไอศกรีมตักและวอลลไอศกรีมแทง จํานวน 18 รายการ 15,843.61 15,843.61 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 15,843.61 บาท

PR7080063070005 1/07/2563 - -

5710 ตุกตา จํานวน 3 รายการ 29,344.75 29,344.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จํากัด / ราคาที่เสนอ 

29,344.75 บาท

PR7080063070007 1/07/2563 - -

5711 ตูหยอดเหรียญสําหรับจําหนายกระดาษชําระและผาอนามัย จํานวน 1 

ตู (ตูจําหนายสินคากลอง JSK รุน 2 ชนิด (box-3 รองรับเหรียญ 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จํากัด / ราคาที่เสนอ 

13,375.00 บาท

PR7000063060026 1/07/2563 - -

5712 วอลลไอศกรีมตักและวอลลไอศกรีมแทง จํานวน 26 รายการ 18,289.04 18,289.04 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

18,289.04 บาท

PR7080063070008 8/07/2563 - -

5713 สินคา(อิชิตัน,เอ็ม150,สปอนเซอร,เนสกาแฟ) จํานวน 4 รายการ 9,698.00 9,698.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาที่เสนอ 

9,698.00 บาท

PR7080063070010 9/07/2563 - -

5714 นิชชินคัพ จํานวน 2 รายการ 4,622.40 4,622.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด

 ราคาที่เสนอ 4,622.40 บาท

PR7080063070009 9/07/2563 - -

5715 ไสกรอก จํานวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท) /

 ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

PR7080063070011 10/07/2563 - -

5716 น้ําอัดลมและน้ําดื่มน้ําทิพย จํานวน 6 รายการ 16,259.40 16,259.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา

ที่เสนอ 16,259.40  บาท

PR7080063070014 13/07/2563 - -

5717 สินคา จํานวน 6 รายการ 7,930.00 7,930.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอํานวยพาณิชย

ราน บี แอนด บี อินดัสทรี

/ ราคาที่เสนอ 7,960.00 บาท

PR7080063070013 13/07/2563 - -

หนา้ 969



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5718 ซาลาเปาและขนมจีบไก จํานวน 3 รายการ 6,368.64 6,368.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 6,368.64 

บาท

PR7080063070012 13/07/2563 - -

5719 สินคา วัตถุดิบและอุปกรณประกอบการขาย จํานวน 20 รายการ 10,850.00 10,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 10,850.00 บาท

PR7080063070015 14/07/2563 - -

5720 พาย-คุกกี้ จํานวน 150 หอ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ / ราคาที่เสนอ 2,250.00 

บาท

PR7080063070017 17/07/2563 - -

5721 คุกกี้ จํานวน 5 0หอ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท  จตุรัตนชัยพร / ราคาที่เสนอ  

750.00 บาท

PR7080063070018 17/07/2563 - -

5722 วอลลไอศกรีมตักและวอลลไอศกรีมแทง จํานวน 13 รายการ 8,107.00 8,107.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

  8,107.00 บาท

PR7080063070020 20/07/2563 - -

5723 ไสกรอก จํานวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท)

/ ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

PR7080063070023 21/07/2563 - -

5724 ซาลาเปาและขนมจีบไก จํานวน 5 รายการ 6,984.96 6,984.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ  บาท PR7080063070022 21/07/2563 - -

5725 สินคา อุปกรณประกอบการขาย วัตถุดิบและวัสดุ จํานวน 11 รายการ 2,823.00 2,823.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 2,823.00 บาท

PR7080063070021 21/07/2563 - -

5726 สินคา(อิชิตัน,สปอนเซอร,แกวกาแฟพรอมฝา) จํานวน 3 รายการ 9,960.00 9,960.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาที่เสนอ 

9,960.00 บาท

PR7080063070024 22/07/2563 - -

5727 สินคา วัตถุดิบ อุปกรณประกอบการขายและวัสดุ จํานวน 12 รายการ 2,480.75 2,480.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน), บริษัท 

มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) จํากัด  สาขาแหลม

ทอง บางแสน ,บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด 

สาขาบางแสน, บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย 

(ศึกษาภัณฑชลบุรี) จํากัด

/ ราคาที่เสนอ 2,480.75 บาท

PR7080063070027 30/07/2563 - -

5728 วอลลไอศกรีมตักและวอลลไอศกรีมแทง จํานวน 24 รายการ 12,647.96 12,647.96 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

  12,647.96 บาท

PR7080063070026 30/07/2563 - -

หนา้ 970



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5729 วัตถุดิบและอุปกรณประกอบการขาย จํานวน 9 รายการ 3,746.75 3,746.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

3,746.75 บาท

PR7080063070028 30/07/2563 - -

5730 ครีมนมและน้ําแข็งหลอด จํานวน 2 รายการ 510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ  

510.00 บาท

PR7080063070029 31/07/2563 - -

5731 กุญแจบานผลักชุดอลูมิเนียม จํานวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด(สาขาชลบุร)ี / ราคาที่

เสนอ 998.00 บาท

PR7000063070001 1/07/2563 - -

5732 คาจางซอมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน-ยี่หอแครเรีย จํานวน 3 

เครื่อง(สวทล. 5301014010295, 

4 6 4 )

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน รุงแอร / ราคาที่เสนอ 35,500.00  บาท PR7000063070007 1/07/2563 - -

5733 น้ํากลั่น จํานวน 24 ขวด 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานสินไทย 1/ ราคาที่เสนอ 385.20 บาท PR7000063070002 1/07/2563 - -

5734 วัสดุการเกษตร จํานวน 5 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด(สาขาชลบุร)ี / ราคาที่

เสนอ 309.00 บาท

PR7000063070005 1/07/2563 - -

5735 วัสดุงานชาง จํานวน 5 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด(สาขาชลบุร)ี / ราคาที่

เสนอ 1,297.60  บาท

PR7000063070006 1/07/2563 - -

5736 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 2 รายการ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด(สาขาชลบุร)ี / ราคาที่

เสนอ 567.00 บาท

PR7000063070004 1/07/2563 - -

5737 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 2 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีสวยไมอัด และฮารดแวร จํากัดบริษัท ซี

อารซี ไทวัสดุ จํากัด(สาขาชลบุร)ี / ราคาที่เสนอ 

1 098 00 บาท

PR7000063070003 1/07/2563 - -

5738 วัสดุวิทยาศาสตร  จํานวน 2 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟ แอนด ซายสแอนซ จํากัด / ราคาที่

เสนอ 3,359.80 บาท

PR7000063070009 1/07/2563 - -

5739 วัสดุสํานักงาน(ผายืด) จํานวน 2 รายการ 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง รัฐการ เลียวรักษโอฬาร  (เจี๊ยบ เพลินพรรณ) / 

ราคาที่เสนอ 8,064.00 บาท

PR7000063070008 1/07/2563 - -

5740 วัสดุการเกษตร(ตาขายพรางแสง) จํานวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด(สาขาชะอํา) / ราคาที่

เสนอ 3,060.00 บาท

PR7000063070013 2/07/2563 - -
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5741 วัสดุสํานักงาน(ผาตวน) จํานวน 2 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รัฐการ เลียวรักษโอฬาร  (เจี๊ยบ เพลินพรรณ) / 

ราคาที่เสนอ 384.00 บาท

PR7000063070014 2/07/2563 - -

5742 จางรื้อพรมพรอมขนยาย หอง M102 พรอมทําแทนรองตูเซฟ พรอมใส

ลอ จํานวน 1 งาน

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท  / ราคาที่

เสนอ  5,610.01  บาท

PR7000063070015 3/07/2563 - -

5743 วัสดุโฆษณา(ไฟลภาพ) จํานวน 1 รายการ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษํท นัมเบอร 24 จํากัด / ราคาที่เสนอ 

5,350.00 บาท

PR7000063070023 8/07/2563 - -

5744 วัสดุสํานักงานเขาสตอก(หมึกเครื่องพิมพ) HP LaserJet จํานวน 2 

รายการ

9,737.00 9,737.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี บิสซิเนส อิงค / ราคาที่

เสนอ 9,737.00 บาท

PR7000063070022 8/07/2563 - -

5745 วัสดุโฆษณา(จางพิมพไวนิล) จํานวน 1 รายการ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม/ ราคาที่เสนอ  450.00 

บาท

PR7000063070021 8/07/2563 - -

5746 วัสดุไฟฟา และวิทยุ จํานวน 2 รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง / ราคาที่เสนอ  บาท PR7000063070020 8/07/2563 - -

5747 วัสดุไฟฟา จํานวน 3 รายการ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ  6,300.00 

บาท

PR7000063070024 9/07/2563 - -

5748 วัสดุการเกษตร และวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ / ราคาที่เสนอ 897.00 บาท PR7000063070028 10/07/2563 - -

5749 น้ําเค็มชองแสมสาร (พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว  24/63 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000063070029 10/07/2563 - -

5750 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทูยู  1 เครื่อง พรอมทําทอ

ดักสระบบกรองอากาศ ภายในหองปฏิบัติการเคมี 2 (L102)

61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด / 

ราคาที่เสนอ 61,000.00 บาท

PR7000063070032 10/07/2563 - -

5751 เทปหนามเตย จํานวน 1 รายการ 125.00 125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด (สาขาแหลมทองบางแสน)/ 

ราคาที่เสนอ 125.00 บาท

PR7000063070025 10/07/2563 - -
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5752 จางซอมแซมรอยราว ทาสีใหมและปูกระเบื้อง ปรับปรุงหองปฏิบัติการ

สรีรวิทยา L104 (เงินบริจาคคงยอดเงินตน-กองทุนวิจัยและพัฒนา)

10,379.00 10,379.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท / ราคาที่

เสนอ 10,379.00 บาท

PR7000063070031 10/07/2563 - -

5753 วัสดุสํานักงาน(ธงชาต)ิ จํานวน 1 รายการ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่

เสนอ 540.00 บาท

PR7000063070027 10/07/2563 - -

5754 วัสดุสํานักงาน(สติ๊กเกอรส)ี จํานวน 1 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่เสนอ 

420.00 บาท

PR7000063070026 10/07/2563 - -

5755 วัสดุพิธีสงฆ  จํานวน 8 รายการ(วันคลายวันสถาปนาสถาบัน

วิทยาศาสตรทางทะเล)

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง รานธรรมรส ชลบุร,ี  จอฟลอริสท/ ราคาที่เสนอ 

4,080.00 บาท

PR7000063070034 13/07/2563 - -

5756 วัสดุไฟฟา  จํานวน 2 รายการ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลอีดี บาย พีมีอี ช็อบ จํากัด / ราคาที่

เสนอ  9,890.00 บาท

PR7000063070035 13/07/2563 - -

5757 จางพิมพวัสดุโฆษณา(พรอมติดตั้ง) และงานทาสี จํานวน 4 รายการ ''

โครงการปรับปรุงฉากหลังสวนจัดแสดงพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรทาง

ทะเล-ฉลามในนานน้ําไทย''

39,945.24 39,945.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็คชั่น พริ้นติ้ง จํากัด / ราคาที่เสนอ 

39,945.24 บาท

PR7000063070043 14/07/2563 - -

5758 คาจางเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใต

ทะเล บางแสน งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 (เงินรับฝากเงินรายได-

คชจ ศนยเรียนรโลกใตทะเล )

14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอรเทค 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 14,160.00 บาท

PO7000063070002 14/07/2563 - -

5759 คาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแกสถานที่ ทรัพยสิน ณ 

ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 (เงิน

รับฝากเงินรายได-คชจ ศนยเรียนรโลกใตทะเล)

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด 

จํากัด ราคาที่เสนอ 34,200.00 บาท

PO7000063070003 14/07/2563 - -

5760 วัสดุไฟฟา จํานวน 11 รายการ (ดอกสวาน 1 อัน ,นอต 1 อัน, สีสเปรย

 3 กระปอง, เทปพันสายไฟ 5 มวน, เคเบิ้ลไทม 1 ถุง,สวิทซ 1 ตัว ,

ปลั๊กยางพรอมสาย 1 ชด เตา 1 แถว  เอฟไท 1 ตัว ฟวสเล็ก2 ตัว ฟวส

758.00 758.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณอิเลคทริค  / ราคาที่เสนอ 758.00 บาท PR7000063070049 14/07/2563 - -

5761 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอัศนัยเครื่องปนดินเผา / ราคาที่เสนอ 

1,880.00 บาท

PR7000063070052 15/07/2563 - -

5762 วัสดุการเกษตร(ไขไรน้ําเค็ม) จํานวน 1 รายการ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ 

13,500.00 บาท

PR7000063070054 15/07/2563 - -
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5763 จางปรับปรุงพื้นที(่ปูสนามหญา) จํานวน 1 งาน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศักดาการเดนท / ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท PR7000063070056 16/07/2563 - -

5764 วัสดุกอสราง(ดินลูกรัง) พรอมปรับพื้นที่ จํานวน 1 งาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน เจริญแพทย/ ราคาที่เสนอ 2,500.00 

บาท

PR7000063070057 16/07/2563 - -

5765 จางทํากรอบอะคริลิคติดผนัง จํานวน 1 งาน(ปรับปรุงชุดนิทรรศการชุด

ฉลามในนานน้ําไทย)

32,260.50 32,260.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เจ แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด / ราคาที่

เสนอ 32,260.50 บาท

PR7000063070060 17/07/2563 - -

5766 วัสดุอื่นๆ(ขวดใสแบบหัวปม) จํานวน 1 รายการ 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง รานทเวนตี้ ชอป ทุกอยาง 20 บาท/ ราคาที่เสนอ 

 350.00 บาท

PR7000063070067 20/07/2563 - -

5767 วัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช. พูนกิจชลบุรี จํากัด  / ราคาที่เสนอ 

960.00 บาท

PR7000063070074 22/07/2563 - -

5768 วัสดุตกแตงสถานที-่ลูกโปงออแกนิค(วันคลายวันสถาปนาสถาบัน

วิทยาศาสตรทางทะเล)  จํานวน 1 รายการ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน The Balloon Bangsaen / ราคาที่เสนอ 

4,000.00 บาท

PR7000063070073 22/07/2563 - -

5769 เคเบิ้ลไทด จํานวน 1 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ / ราคาที่เสนอ  300.00 บาท PR7000063070075 22/07/2563 - -

5770 งานซอมแซมดาดฟาหอง L101 (ลงน้ํายาประสาน,น้ํายากันซึม,เท

คอนกรีต) จํานวน 1 งาน

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท / ราคาที่

เสนอ 8,450.86   บาท

PR7000063070082 23/07/2563 - -

5771 วัสดุไฟฟา และวัสดุการเกษตร  จํานวน 6 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค/ ราคาที่เสนอ  3,230.00 

บาท

PR7000063070081 23/07/2563 - -

5772 วัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรชา  พึ่งแดง / ราคาที่เสนอ 498.00 บาท PR7000063070090 29/07/2563 - -

5773 วัสดุสํานักงาน(บัตรพรอมคลิป) จํานวน 1 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดเสตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่

เสนอ  250.00 บาท

PR7000063070091 29/07/2563 - -
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5774 วัสดุไฟฟา จํานวน 1 รายการ(รางปลั๊กไฟฟา) 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักซ เซ็นเตอร จํากัด / ราคาที่

เสนอ 957.00 บาท

PR7000063070098 31/07/2563 - -

5775 วัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักซ เซ็นเตอร จํากัด, บริษัท อิน

เด็กซลิฟวิ่งมอลล จํากัด (มหาชน) / ราคาที่เสนอ 

1 639 00 บาท

PR7000063070097 31/07/2563 - -

5776 ขออนุมัติจางกั้นหองเก็บเอกสาร 35,455.00 35,455.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR9000063070001 1/07/2563 - -

5777 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ งานไอซีที 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด PR9000063070040 2/07/2563 - -

5778 ขออนุมัติจัดทําปายหนาหอง จํานวน 2 ปาย 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บางพระหินออน PR9000063070050 10/07/2563 - -

5779 ขออนุมัติเปลี่ยนกระจกหนาตาง จํานวน 2 รายการ 1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ PR9000063070096 14/07/2563 - -

5780 ขออนุมัติซื้ออะไหลเครื่องตัดหญา จํานวน 2 รายการ 1,059.30 1,059.30 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชีนเนอรี่ PR9000063070095 14/07/2563 - -

5781 ขออนุมัติจางเหมารถ จํานวน 3 รายการ 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทมรัตน  ขาวเหลือง PR9000063070097 14/07/2563 - -

5782 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 รายการ 53,762.15 53,762.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินลดา แอรโฟลว จํากัด PR9000063070090 14/07/2563 - -

5783 ขออนุมัติซอมหนาตางบานเลื่อน อาคาร อบจ. 19,680.00 19,680.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ PR9000063070099 14/07/2563 - -

5784 ขออนุมัติจางยายและติดตั้งเสาไฟฟา 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา  นุชนนท PR9000063070101 15/07/2563 - -
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5785 ขออนุมัติซอมเครื่องกั้นจราจรอัตโนมัติ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR9000063070103 15/07/2563 - -

5786 ขออนุมัติจางตัดตนไม จํานวน 3 รายการ 43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ  กุลบุตร PR9000063070102 15/07/2563 - -

5787 ขออนุมัติซื้อวัสดุปรับสภาพน้ําสระวายร้ํา จํานวน 4 รายการ 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพูลช็อป PR9000063070118 16/07/2563 - -

5788 ขออนุมัติจางเปลี่ยนมอเตอรเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 ชุด 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000063070128 16/07/2563 - -

5789 ขออนุมัติจางลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จํานวน 35 ชุด 

(อาคารพิบูลรําลึก)

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000063070117 16/07/2563 - -

5790 ขออนุมัติซื้อพุกเหล็ก จํานวน 72 ตัว 648.00 648.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด PR9000063070123 16/07/2563 - -

5791 ขออนุมัติเปลี่ยนยางรถพวงขางของโรงเรียน 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน PR9000063070232 30/07/2563 - -

5792 ขออนุมัติจางปมกุญแจ จํานวน 4 รายการ 530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน PR9000063070220 30/07/2563 - -

5793 ขออนุมัติจางติดเหล็กดัดพรอมทาสี จํานวน 4 ชุด 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ PR9000063070230 30/07/2563 - -

5794 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 8 รายการ 7,126.20 7,126.20 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000063070222 30/07/2563 - -

5795 ขออนุมัติตรวจเช็คและซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ 8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินลดา แอรโฟลว จํากัด PR9000063070237 30/07/2563 - -
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5796 ขออนุมัติซื้ออะไหลเครื่องตัดหญาและอะไหลปมน้ํา จํานวน 8 รายการ 1,394.21 1,394.21 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชีนเนอรี่ PR9000063070225 30/07/2563 - -

5797 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 ชุด 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000063070227 30/07/2563 - -

5798 ขออนุมัติสั่งทําสแตนยืนสแกนหนา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครเดช สติปฏฐาน PR9000063070044 1/07/2563 - -

5799 ขออนุมัติคาวัสดุการศึกษา 6 รายการ 27,861.00 27,861.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR9000063070087 14/07/2563 - -

5800 ขออนุมัติคาสติ๊ก จํานวน 2 รายการ 23,950.00 23,950.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส เอ็ม โฆษณา PR9000063070085 14/07/2563 - -

5801 ขออนุมัติจัดซื้อหนากากอนามัย จํานวน 20 กลอง 10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิโชติ อินเตอรเทรด จํากัด PR9000063070081 14/07/2563 - -

5802 ขออนุมัติจัดซื้อโฟมยางจิ๊กซอ จํานวน 26  อัน 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063070086 14/07/2563 - -

5803 ขออนุมัติวัสดุงานบานงานครัว 10 รายการ 31,377.75 31,377.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR9000063070084 14/07/2563 - -

5804 จางเหมาบริการซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000063070083 14/07/2563 - -

5805 ขออนุมัติซอมปมน้ํา จํานวน 1 ชุด 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพูลช็อป PR9000063070112 15/07/2563 - -

5806 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 12 รายการ 16,216.00 16,216.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR9000063070109 15/07/2563 - -
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5807 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุประปา จํานวน 38 รายการ 27,604.00 27,604.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR9000063070107 15/07/2563 - -

5808 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุประปา จํานวน 37 รายการ 31,878.51 31,878.51 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000063070105 15/07/2563 - -

5809 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุการเกษตร จํานวน 9 รายการ 13,443.48 13,443.48 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000063070104 15/07/2563 - -

5810 ขออนุมัติซื้ออางลางจานแบบตั้งพื้น 1 หลุม จํานวน 20 ชุด 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด PR9000063070121 16/07/2563 - -

5811 ขออนุมัติซื้ออวัสดุไฟฟา จํานวน 10 รายการ 33,250.00 33,250.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ คลองแคลว PR9000063070125 16/07/2563 - -

5812 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานน 5 รายการ 10,625.10 10,625.10 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000063070205 29/07/2563 - -

5813 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด PR9000063070207 29/07/2563 - -

5814 ขออนุมัติซื้อเชือก 5 กิโลกรัม 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR9000063070211 29/07/2563 - -

5815 ขออนุมัติจางกําจัดแมลง 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด PR9000063070204 29/07/2563 - -

5816 ขออนุมัติคาหนังสืออานนอกเวลา จํานวน 3 รายการ 23,520.00 23,520.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR9000063070208 29/07/2563 - -

5817 ขออนุมัติคาวัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 6 รายการ 16,070.00 16,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000063070213 29/07/2563 - -
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5818 ขออนุมัติคาวัสดุ 2 รายการ 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000063070210 29/07/2563 - -

5819 ขออนุมัติคาถายเอกสาร Social M.5 จํานวน 24 เลม 1,104.00 1,104.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา PR9000063070209 29/07/2563 - -

5820 ขออนุมัติคาซอมแซมรถพวงขาง 3,010.00 3,010.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน PR9000063070214 29/07/2563 - -

5821 ขออนุมัติคาซอมเซมเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 2 ชุด 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000063070212 29/07/2563 - -

5822 ขออนุมัติคาซอมแซมคอมพิวเตอร 3 รายการ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000063070217 29/07/2563 - -

5823 ขออนุมัติซอมเครื่องเลนนักเรียนฝงประถมศึกษา 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุ  ลวนผาลึก PR9000063070226 30/07/2563 - -

5824 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 2 กลอง 3,380.00 3,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR9000063070202 29/07/2563 - -

5825 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 10,970.00 10,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR9000063070203 29/07/2563 - -

5826 ขออนุมัติซอมกลองจุลทรรศ 29,853.00 29,853.00 เฉพาะเจาะจง วี แอนด ดี เทรดดิ้ง PR9000063070002 1/07/2563 - -

5827 ขออนุมัติจัดซื้อจานดาวเทียม 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัฐ  เดชเสง PR9000063070003 1/07/2563 - -

5828 ขออนุมัติซื้ออาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย ระหวางวันที่ 2 - 3 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ชดเชยสําหรับวันหยุดเรียนตามนโยบาย)

15,570.00 15,570.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000063070011 1/07/2563 - -

หนา้ 979



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5829 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ 2,396.00 2,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063070012 2/07/2563 - -

5830 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และวัสดุประกอบอาหารวาง

สําหรับนักเรียนและบุคลากร (วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

40,441.00 40,441.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด, บริษัท 

สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน), นิพัทธ ฟารมไก,   

                     นายสมยศ หนันศิริ                

PR9000063070016 2/07/2563 - -

5831 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับระดับประถมศึกษา วันที่ 8 - 10 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 4 รายการ

25,356.60 25,356.60 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000063070027 3/07/2563 - -

5832 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่

 8 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 247 คน

45,867.90 45,867.90 เฉพาะเจาะจง นางสนฐณา กสิณเวทย PR9000063070026 3/07/2563 - -

5833 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย วันที่ 9 - 10 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ชดเชยสําหรับวันหยุดเรียนตามนโยบาย)

15,570.00 15,570.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000063070029 3/07/2563 - -

5834 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 8 - 

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ชดเชยสําหรับวันหยุดเรียนตามนโยบาย) 

จํานวน 2 รายการ

22,540.00 22,540.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000063070028 3/07/2563 - -

5835 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR9000063070024 3/07/2563 - -

5836 ขออนุมัติซื้อสติกเกอร จํานวน 101 แผน 5,050.00 5,050.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส เอ็ม โฆษณา PR9000063070062 8/07/2563 - -

5837 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา 48,400.00 48,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด PR9000063070041 8/07/2563 - -

5838 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และวัสดุประกอบอาหารวาง

สําหรับนักเรียนและบุคลากร (วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

49,981.00 49,981.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด, นางเสวย

 หอมฉุย                       นายธํารงค ศิลรัตน    

               นิพัทธ ฟารมไก                        

PR9000063070043 8/07/2563 - -

5839 ขออนุมัติจัดทําปายสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063070042 8/07/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5840 จัดซื้อชุดทําแผลปลอดเชื้อ จํานวน 100 ชุด 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง รานฟารมสุข  ฟารมาซี PR9000063070052 10/07/2563 - -

5841 ขออนุมัติซื้อวัสดุในโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063070061 10/07/2563 - -

5842 ขออนุมัติซอมโปรเจคเตอร 9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR9000063070051 10/07/2563 - -

5843 ขออนุมัติจัดจางซอมจอโปรเจคเตอร 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR9000063070058 10/07/2563 - -

5844 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่

 13 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

74,589.50 74,589.50 เฉพาะเจาะจง นางสนฐณา กสิณเวทย PR9000063070064 10/07/2563 - -

5845 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และวัสดุประกอบอาหารวาง

สําหรับนักเรียนและบุคลากร (วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

82,617.00 82,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด, บริษัท 

สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน), นิพัทธ ฟารมไก, 

นายธํารงค ศิลรัตน, นายวิโรจน ฐิรายุวัฒน, 

นางสาวอังษณา ปลื้มจันทร, นายสมยศ หนันศิริ, 

นางสาวนารีรัตน ฤทธิรุตม, บริษัท แมคไทย จํากัด,

 นางสาวสุนิสา รัตนวิจิตร, นางสาวดารารัตน 

เสงี่ยมพันธ, เจออด ขนมจีบ ซาลาเปา, นางสาวสุ

กัลยา อิ่มจันทึก, บมจ.ซีพี ออลล

PR9000063070066 10/07/2563 - -

5846 ขออนุมัติจัดซื้อมัลติมิเตอร 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส เอ็ม โฆษณา PR9000063070057 10/07/2563 - -

5847 ขออนุมัติจัดซื้อทิชชูเปยก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด PR9000063070049 10/07/2563 - -

5848 ขออนุมัติจัดซื้อถาดใสน้ํายาทําความสะอาด 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง รานฟารมสุข  ฟารมาซี PR9000063070048 10/07/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5849 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา วันที่

 13 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

42,142.55 42,142.55 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000063070065 10/07/2563 - -

5850 ขออนุมัติจางทําปายเวที โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063070060 10/07/2563 - -

5851 ขออนุมัติจางดูดสิ่งปฏิกูล 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายยนต  สรสิทธิ์ PR9000063070054 10/07/2563 - -

5852 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10

21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตา  ไกรภักดี             รานอาหารปา

เล็ก                        แมประภาสังฆภัณฑ        

           นายวีระนัฐ   ภักดียุทธ              บริษัท

 สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

PR9000063070063 10/07/2563 - -

5853 ขออนุมัติจัดทําสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด 2,713.00 2,713.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063070056 10/07/2563 - -

5854 ขออนุมัติจัดซื้อปากกาไวทบอรด, หมึกเติมปากกาไวทบอรด 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคา โรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย

บูรพา

PR9000063070072 13/07/2563 - -

5855 ขออนุมัติจัดซื้อสติ๊กเกอร สําหรับมาตรการปองกันการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการรานอาหาร

1,637.10 1,637.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด PR9000063070088 14/07/2563 - -

5856 ขออนุมัติจัดทําปายไวนิล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063070110 15/07/2563 - -

5857 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกอสราง ฝายประถมศึกษา 9,180.60 9,180.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000063070108 15/07/2563 - -

5858 ขออนุมัติซื้อสติกเกอร จํานวน 101 แผน 5,050.00 5,050.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส เอ็ม โฆษณา PR9000063070127 16/07/2563 - -

5859 ขออนุมัติติดตั้งหนาตางบานเลื่อนคูและชุดประตูบานสวิง 57,500.00 57,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ PR9000063070122 16/07/2563 - -

5860 ขออนุมัติซื้อผงหมึกพิมพ จํานวน 3 ขวด 4,975.50 4,975.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000063070119 16/07/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5861 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และวัสดุประกอบอาหารวาง

สําหรับนักเรียนและบุคลากร (วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

54,385.00 54,385.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด, บริษัท 

สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน), นางเสวย หอมฉุย 

                      นายธํารงค ศิลรัตน               

     นิพัทธ ฟารมไก                        นายวิโรจน

 ฐิรายุวัฒน                     นายสมยศ หนันศิริ   

                    นางสาวนารีรัตน ฤทธิรุตม         

       นางสาวดารารัตน เสงี่ยมพันธ

PR9000063070155 17/07/2563 - -

5862 ขออนุมัติซื้ออาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม

 พ.ศ. 2563 (ชดเชยวันหยุดเรียนตามนโยบาย)

31,230.00 31,230.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ  สายสมุทร PR9000063070154 17/07/2563 - -

5863 ขออนุมัติซื้ออาหารวางสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 - 6 (ชดเชย

สําหรับวันหยุดเรียนตามนโยบาย) วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

37,789.00 37,789.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000063070153 17/07/2563 - -

5864 ขออนุมัติจัดทําปายไวนิล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063070150 17/07/2563 - -

5865 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่

 20 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

74,589.50 74,589.50 เฉพาะเจาะจง นางสนฐณา กสิณเวทย PR9000063070151 17/07/2563 - -

5866 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถมปที่ 1 - 6 วันที่ 

20 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

42,565.70 42,565.70 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000063070152 17/07/2563 - -

5867 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางสําหรับประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางรวีพลอย สาครรัตน                ครัวลูกปรุง   

                         บมจ.ซีพี ออลล

PR9000063070162 21/07/2563 - -

5868 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารและอาหารวางเลี้ยงรับรองสําหรับ

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วันที่ 24 ก.ค. 63

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงค ศิลรัตน                     เจออด ขนม

จีบ ซาลาเปา                บริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด (มหาชน)

PR9000063070160 21/07/2563 - -
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5869 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับประชุมคณาจารยฝายประถม วันที่ 23

 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวาเลนเซีย อางศิลา               บมจ.ซีพี ออลล PR9000063070161 21/07/2563 - -

5870 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และวัสดุประกอบอาหารวาง

สําหรับนักเรียนและบุคลากร (วันที่ 3 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

91,926.00 91,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด, บริษัท 

สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน), นายธํารงค ศิล

รัตน                    นางวีระวรรณ หวะสุวรรณ   

            นางเสวย หอมฉุย                      

รานกินกันหนาหอ                    นายวิโรจน ฐิ

รายุวัฒน                นายสมยศ หนันศิริ           

            นางสาวนารีรัตน ฤทธิรุตม               

ศูนยนมสดเมจิ ชลบุรี                    นายสุเมธ 

สายสมุทร                    นางสาวกมลรัตน 

ตระกูลวงศงาม นางสาวดารารัตน เสงี่ยมพันธ      

    นางสาวสุกัลยา อิ่มจันทึก             นางสาวณ

ภาสณัฐ ภาชนะ            นายธนกร สอนใจ        

             บมจ. ซีพี ออลล

PR9000063070165 22/07/2563 - -

5871 ขออนุมัติซื้อไมโครโฟน จํานวน 4 ชุด 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR9000063070166 22/07/2563 - -

5872 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตร 24,060.00 24,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063070169 22/07/2563 - -

5873 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล จํานวน 1 ปาย 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063070164 22/07/2563 - -

5874 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่

 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

44,753.70 44,753.70 เฉพาะเจาะจง นางสนฐณา กสิณเวทย PR9000063070176 23/07/2563 - -

5875 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับนักเรียนประถมศึกษา วันที่ 29 - 31 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ชดเชยวันหยุดเรียนตามนโยบาย)

22,379.00 22,379.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000063070178 23/07/2563 - -
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5876 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถมศึกษา วันที่ 29 - 

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

25,200.90 25,200.90 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000063070177 23/07/2563 - -

5877 ขออนุมัติจัดทําปายไวนิล โครงการวันแมแหงชาติ ระดับประถมศึกษา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063070183 24/07/2563 - -

5878 ขออนุมัติจัดทําปาย โครงการไหวครู ระดับประถมศึกษา 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063070185 24/07/2563 - -

5879 ขอนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย วันที่ 13 - 17 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ชดเชยวันหยุดเรียนตามนโยบาย) ชดเชย

ยอนหลัง วันที่ 29 - 31 ก.ค. 63

31,230.00 31,230.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ  สายสมุทร PR9000063070191 24/07/2563 - -

5880 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย วันที่ 29 - 31 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (สําหรับวันหยุดเรียนตามนโยบาย)

23,490.00 23,490.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ  สายสมุทร PR9000063070193 24/07/2563 - -

5881 ขออนุมัติคาใชจายโครงการวันแมแหงชาติ ระดับประถมศึกษา 20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตต                 รานกรพจน

สังฆภัณฑ                รานปาเล็ก

PR9000063070181 24/07/2563 - -

5882 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ โครงการวันแมแหงชาติระดับประถมศึกษา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063070182 24/07/2563 - -

5883 ขออนุมัติคาใชจายโครงการไหวครู ระดับประถมศึกษา 26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมนารีรัตน                  รานพอใจพานิช

                      รานอีสเทิรนโทรฟ                 

   รานดอกไมเจียมจิตต                บริษัท เทล

เน็ตเทคโนโลยี จํากัด

PR9000063070184 24/07/2563 - -

5884 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 5,082.00 5,082.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063070200 29/07/2563 - -

5885 ขออนุมัติจางทําตรายาง จํานวน 2 รายการ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนกราฟฟค PR9000063070201 29/07/2563 - -

5886 ขออนุมัติคาใชโครงการบริการวิชาการแกสังคม ''คายทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร'' ครั้งที่ 19

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น                     รานสมโอ      

                        รานปาชอย(หนองมน)

PR9000063070194 29/07/2563 - -

5887 ขออนุมัติซื้อสติ๊กเกอร จํานวน 101 แผน 4,545.00 4,545.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น PR9000063070218 30/07/2563 - -
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5888 ขออนุมัติติดตั้งและเดินสายสัญญาณเครื่องFingerScan 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR9000063070219 30/07/2563 - -

5889 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 3 - 

7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (ชดเชยวันหยุดเรียนตามนโยบาย)

37,490.00 37,490.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000063070248 31/07/2563 - -

5890 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563 (ชดเชยวันหยุดเรียนตามนโยบาย)

31,140.00 31,140.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ  สายสมุทร PR9000063070249 31/07/2563 - -

5891 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่

 3 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

74,589.50 74,589.50 เฉพาะเจาะจง นางสนฐณา กสิณเวทย PR9000063070245 31/07/2563 - -

5892 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถมศึกษา วันที่ 3 - 7

 สิงหาคม พ.ศ. 2563

42,214.40 42,214.40 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000063070246 31/07/2563 - -

5893 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ OKI MB472 จํานวน 2 กลอง 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000063070017 2/07/2563 - -

5894 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษฝายปฐมวัย 8,003.60 8,003.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR9000063070019 2/07/2563 - -

5895 ขออนุมัติจางถายเอกสารงานวิชาการฝายปฐมวัย 17,716.00 17,716.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา PR9000063070018 2/07/2563 - -

5896 ขออนุมัติเบิกคาไฟฟา มิ.ย.63 เลขที่ 9804 020001834809 47,180.56 47,180.56 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค บางแสน PR9000063070092 14/07/2563 - -

5897 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการ Mother's Day week 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR9000063070231 30/07/2563 - -

5898 ขออนุมัติซื้อดอกไมตกแตงสถานที่ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไม "นอง" 3,000.00 PR0400063070002 1/07/3106 - -

5899 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับจัดระเบียบทางเดิน 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 140.00 PR0400063070003 1/07/3106 - -

5900 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 600.00 PR0400063070010 2/07/3106 - -

5901 ขออนุมัติซื้อดอกไมพลาสติกและวัสดุอุปกรณ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีฟลอรีส 5,120.00 PR0400063070009 2/07/3106 - -
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5902 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 1,764.00 PR0400063070011 2/07/3106 - -

5903 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ 

18,900.00

PR0400063070005 2/07/3106 - -

5904 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอร 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 9,750.00 PR0400063070004 2/07/3106 - -

5905 ขออนุมัติซื้อชอดอกไมสด 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Fiorist 500.00 PR0400063070023 3/07/3106 - -

5906 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 3,215.00 PR0400063070025 3/07/3106 - -

5907 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 3,115.00 PR0400063070024 3/07/3106 - -

5908 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 420.00 PR0400063070031 8/07/3106 - -

5909 ขออนุมัติจัดซื้อโตะพับญี่ปุนสําหรับนั่งพื้น 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอกบูรพา เฟอรนิเจอร 1,500.00 PR0400063070036 8/07/3106 - -

5910 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 400.00 PR0400063070041 9/07/3106 - -

5911 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําเลมรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 300.00 PR0400063070042 9/07/3106 - -

5912 ขออนุมัติจางแปลเอกสาร 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธยา สุวรรณพูล 15,000.00 PR0400063070039 9/07/3106 - -

5913 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,000.00 PR0400063070043 9/07/3106 - -

5914 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,937.00 PR0400063070044 10/07/3106 - -

5915 ขออนุมัติซื้อตนบัวสาย และดินเหนียวสําหรับปลูกบัว 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายคุณากร เจริญแพทย 1,600.00 PR0400063070045 10/07/3106 - -

5916 ขออนุมัติซื้อกระบอกสแตนเลสสําหรับเก็บกรวยกระดาษ 5,459.95 5,459.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 5,459.95 PR0400063070056 13/07/3106 - -

5917 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 1,000.00 PR0400063070069 13/07/3106 - -

5918 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063070065 13/07/3106 - -

5919 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063070064 13/07/3106 - -
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5920 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 1,000.00 PR0400063070063 13/07/3106 - -

5921 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 1,000.00 PR0400063070062 13/07/3106 - -

5922 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 958.00 958.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 958.00 PR0400063070057 13/07/3106 - -

5923 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00 PR0400063070059 13/07/3106 - -

5924 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063070066 13/07/3106 - -

5925 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00 PR0400063070058 13/07/3106 - -

5926 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 364.00 364.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 364.00 PR0400063070067 13/07/3106 - -

5927 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 219.00 219.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 219.00 PR0400063070068 13/07/3106 - -

5928 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00 PR0400063070072 14/07/3106 - -

5929 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 559.00 559.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 559.00 PR0400063070075 14/07/3106 - -

5930 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,000.00 PR0400063070074 14/07/3106 - -

5931 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมเปลี่ยนอะไหลลิฟต ''ฮิตาช'ิ' 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

93 625 00

PO0400063070001 17/07/3106 - -

5932 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063070071 14/07/3106 - -

5933 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00 PR0400063070073 14/07/3106 - -

5934 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตเอกสาร 500.00 PR0400063070087 15/07/3106 - -

5935 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําสติกเกอรติดลิฟต พรอมติดตั้ง 40,920.00 40,920.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ 40,920.00 PO0400063070002 22/07/3106 - -

5936 ขออนุมัติซื้อสแลน และผาใบ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค 6,550.00 PR0400063070084 15/07/3106 - -

5937 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตเอกสาร 300.00 PR0400063070086 15/07/3106 - -
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5938 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063070092 16/07/3106 - -

5939 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 709.00 709.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 709.00 PR0400063070094 16/07/3106 - -

5940 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 291.00 291.00 เฉพาะเจาะจง สุกัญญา จีนเมือง 291.00 PR0400063070093 16/07/3106 - -

5941 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063070095 16/07/3106 - -

5942 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 660.00 PR0400063070091 16/07/3106 - -

5943 ขออนุมัติซื้อกระดาษชําระมวนใหญ 14,338.00 14,338.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. อินเตอรเทรด 

14,338.00

PR0400063070101 17/07/3106 - -

5944 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 1,050.00 PR0400063070099 17/07/3106 - -

5945 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 1,330.00 1,330.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 1,330.00 PR0400063070098 17/07/3106 - -

5946 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,222.00 PR0400063070096 17/07/3106 - -

5947 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนแกส จํากัด 350.00 PR0400063070097 17/07/3106 - -

5948 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 500.00 PR0400063070113 20/07/3106 - -

5949 ขออนุมัติซื้ออุปกรณบันทึกขอมูลชนิดพกพา 16,082.10 16,082.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม เฟอรเฟค จํากัด 16,082.10 PR0400063070111 20/07/3106 - -

5950 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 370.98 370.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 370.98 PR0400063070109 20/07/3106 - -

5951 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 1,000.00 PR0400063070116 21/07/3106 - -

5952 ขออนุมัติซื้อแผนโฟมติดผนัง พรอมติดตั้ง 15,302.07 15,302.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ยูเนียน รับเบอร จํากัด 15,302.07 PR0400063070122 21/07/3106 - -

5953 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับปองกันการเกิดโรค 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 930.00 PR0400063070121 21/07/3106 - -

5954 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับจัดระเบียบระยะหาง 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 810.00 PR0400063070120 21/07/3106 - -

5955 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟซ คลับ (ไทย) จํากัด 600.00 PR0400063070118 21/07/3106 - -

หนา้ 989



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5956 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063070115 21/07/3106 - -

5957 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 2,071.00 PR0400063070125 21/07/3106 - -

5958 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 960.00 PR0400063070114 21/07/3106 - -

5959 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063070117 21/07/3106 - -

5960 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําวารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ 20,000.00 PR0400063070133 22/07/3106 - -

5961 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 685.00 685.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 685.00 PR0400063070140 23/07/3106 - -

5962 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 315.00 315.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 315.00 PR0400063070138 23/07/3106 - -

5963 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตเอกสาร 600.00 PR0400063070147 23/07/3106 - -

5964 ขออนุมัติซื้อซองใสอุปกรณบันทึกขอมูลชนิดพกพา 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง Ideadec Idea Shop 3,150.00 PR0400063070137 23/07/3106 - -

5965 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063070146 23/07/3106 - -

5966 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063070145 23/07/3106 - -

5967 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 1,000.00 PR0400063070143 23/07/3106 - -

5968 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 228.00 228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 228.00 PR0400063070144 23/07/3106 - -

5969 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 84.00 84.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 84.00 PR0400063070142 23/07/3106 - -

5970 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,000.00 PR0400063070148 24/07/3106 - -

5971 ขออนุมัติจางเหมาบริการจัดตกแตงสถานที่ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 3,500.00 PR0400063070153 29/07/3106 - -

5972 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 1,600.00 PR0400063070152 29/07/3106 - -

5973 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง รานพิมพชนกวัสดุการแพทยและวัสดุสํานักงาน 

1,280.00

PR0400063070154 29/07/3106 - -

5974 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 1,500.00 PR0400063070156 29/07/3106 - -

5975 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,412.00 PR0400063070155 29/07/3106 - -

หนา้ 990



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5976 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 245.00 PR0400063070158 29/07/3106 - -

5977 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 355.00 355.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีคาเครื่องเขียน 355.00 PR0400063070157 29/07/3106 - -

5978 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึกวิทยากร 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธินันท นทีทวีศักดิ์ 1,250.00 PR0400063070159 30/07/3106 - -

5979 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข 1,000.00 PR0400063070168 31/07/3106 - -

5980 จัดซื้ออะแด็ปเตอรชารจไฟ USB จํานวน 3 อัน 1,540.80 1,540.80 เฉพาะเจาะจง ราน อัลไพน อินเตอรเทรด PR0208063060057 1/07/2563 - -

5981 เปลี่ยนแบตเตอรี่ สําหรับเครื่องสํารองไฟกลองวงจรปดหอพัก จํานวน 

13 กอน

9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี จํากัด PR0208063060058 1/07/2563 - -

5982 ซื้อกุญแจประตูบานสวิง อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ธนาภัทธอลูมิเนียม PR0208063050035 1/07/2563 - -

5983 ซอมแซมเครื่องสํารองไฟสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรในหองการเงินและ

พัสดุ จํานวน 6 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ มบ.จบ.

591500801000076-81)

5,370.00 5,370.00 เฉพาะเจาะจง ราน ซี้ดคอม PR0208063060044 1/07/2563 - -

5984 จางเหมาตัดหญาภายในมหาวิทยาลัยและดานหนามหาวิทยาลัย จํานวน

 25 ไร

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ นาวารัตน PR0208063060059 1/07/2563 - -

5985 จัดซื้อชุด Supply + แบตเตอรี่เครื่องสแกน จํานวน 1 ชุด 3,590.00 3,590.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ปลาบูทอง ไทยโปร PR0208063060037 2/07/2563 - -

5986 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A 4 จํานวน 200 รีม สําหรับเบิกใชภายใน

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จํากัด PR0208063050021 2/07/2563 - -

5987 ซอมแซมโปรเจคเตอรประจําอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร

เรียนรวม จํานวน 6 เครื่อง

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PR0208063050023 2/07/2563 - -

5988 จางสําเนาเอกสารของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 11,980 บาท 4,193.00 4,193.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0208063060012 2/07/2563 - -
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5989 จางทําปายไวนิล เพื่อตอนรับนิสิตใหม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

จันทบุรี จํานวน 3 รายการ

11,372.00 11,372.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท PR0208063060054 2/07/2563 - -

5990 จัดซื้อหมึกพิมพ Laser HP 125 A จํานวน 3 กลอง สําหรับใชพิมพ

เอกสารในหองธุรการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จํากัด PR0208063060043 2/07/2563 - -

5991 จัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ จํานวน 5 เตา 11,450.00 11,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเบสท 1 อีเล็คทริค ซิตี้ จํากัด PR0208063060053 9/07/2563 - -

5992 ซื้อแฟมเอกสาร สําหรับในการจัดโครงการปรับพื้นฐานนิสิตชั้นปที่ 1 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ราน อกาลิโก PR0208063070021 10/07/2563 - -

5993 จัดซื้อ POE Switch 8 port จํานวน 1 ตัว สําหรับติดตั้งบริเวณปอม

ดานหนามหาวิทยาลัย

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PR0208063070019 10/07/2563 - -

5994 จางถายเอกสารประกอบการปรับพื้นฐาน สําหรับในการจัดโครงการ

ปรับพื้นฐานนิสิตชั้นปที่ 1

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ราน อกาลิโก PR0208063070022 10/07/2563 - -

5995 จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํามหาวิทยาลัย

บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และทําบุญประจําปการศึกษา 2563

29,900.00 29,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน เจออยสังฆภัณฑ รานสมตําเจมิ่งอาหารตาม

สั่ง นายไพโรจน เทพทอง และบริษัท เอก-ชัย 

ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด

PR0208063070023 10/07/2563 - -

5996 จัดซื้อน้ํามันสําหรับใสเครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่งไม และรถยนต

เพื่อการเกษตร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพาณิชทาใหม PR0208063070029 13/07/2563 - -

5997 จางซอมแซมเบาะพิงหลังคนนั่งทายรถยนตทะเบียน 40-0209 จบ 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง รานประสิทธิ์ทําเบาะ PR0208063060060 15/07/2563 - -

5998 จางเหมาปรับแตงพื้นคอนกรีตและปูพรมอัดลอนหอง L204A และ 

L204B อาคารเรียนรวม

38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี PR0208063060048 15/07/2563 - -

5999 จัดซื้อฟองน้ําครอบหัวไมคสีดํา จํานวน 50 อัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จาวประจํา อิเล็กทรอนิกส จํากัด PR0208063060055 15/07/2563 - -

6000 จางทําพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานชาญชัยกรอบรูป PR0208063070053 23/07/2563 - -

6001 จัดซื้อขาวสารอาหารแหงเพื่อใชในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) PR0208063070052 23/07/2563 - -
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6002 ขออนุมัติเบิกเงินคาอุปกรณสายไฟ 238.00 238.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณ อิเลคทริค PR1000063070003 1/07/2563 - -

6003 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต ย-3924 

ประจําเดือน ก.ค 2563

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR1000063070001 1/07/2563 - -

6004 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลม SAR 372.00 372.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063070010 2/07/2563 - -

6005 ขออนุมัติเบิกเงินคาหนากากอนามัย 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ  เดชสุภา PR1000063070009 2/07/2563 - -

6006 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา 

71120559,71030359

4,990.00 4,970.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช PR1000063070015 8/07/2563 - -

6007 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอร Samsung D203E 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1000063070017 8/07/2563 - -

6008 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ จํานวน 24 รายการ 15,697.00 15,697.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR1000063070025 9/07/2563 - -

6009 ขออนุมัติเบิกเงินคาเทปโฟม 2 หนา 5 เมตร 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR1000063070026 13/07/2563 - -

6010 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายชื่ออาจารยประจําภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข

และภาควิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063070027 13/07/2563 - -

6011 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุครุภัณฑจัดทําหองเรียนออนไลน 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR1000063070030 17/07/2563 - -

6012 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลม หลักสูตรสุขศาสตร

อุตสาหกรรมและความปลอดภัย (วท.บ.)

1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063070029 17/07/2563 - -
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6013 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP PRINT PR1000063070032 20/07/2563 - -

6014 ขออนุมัติเบิกเงินคาปริ้นขาวดํา+เขาเลม หลักสูตรส สุขศึกษาและการ

สงเสริมสุขภาพ (วท.บ)

945.00 945.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP PRINT PR1000063070037 22/07/2563 - -

6015 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา 73230159 First Aid 2,616.00 2,616.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มายบิซ เมดิคอล PR1000063070039 23/07/2563 - -

6016 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงษทรายทอง PR1300063070288 1/07/2563 - -

6017 จางเหมาบริการรถยนต 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ PR1300063070290 8/07/2563 - -

6018 ซื้อกระดาษถายเอกสารA 4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR1300063070478 16/07/2563 - -

6019 จางเหมาบริการถายทํา ภาพนิ่งและบันทึกภาพวิดีโอและตัดตอลําดับ

ภาพวีดีโอ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรวรินทร กิตติอนันท PR1300063070484 17/07/2563 - -

6020 จางเหมาบริการรถยนต 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย ศิริรัตน PR1300063070495 17/07/2563 - -

6021 จางเหมาออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรวรินทร กิตติอนันท PR1300063070481 17/07/2563 - -

6022 จางทําตรายาง 890.00 890.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR1300063070485 17/07/2563 - -

6023 จางติดสติ๊กเกอรฝา 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง รานพัฒนาพานิช PR1300063070494 17/07/2563 - -

6024 จางซอมเครื่องพิมพเลเซอร M 1132 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063070493 17/07/2563 - -

6025 จางซอมเครื่องพิมพเลเซอร M 130 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063070492 17/07/2563 - -

6026 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ EPSON 1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063070491 17/07/2563 - -

6027 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 28,150.00 28,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063070480 17/07/2563 - -
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6028 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063070486 17/07/2563 - -

6029 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063070487 17/07/2563 - -

6030 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063070488 17/07/2563 - -

6031 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063070489 17/07/2563 - -

6032 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063070490 17/07/2563 - -

6033 ซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร 1 TB 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมเซเวน จก.(มหาชน) PR1300063070519 31/07/2563 - -

6034 จางเหมาเดินสายLAN พรอมรอยทอ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอวิรุทธ ทรงบําเรอ PR1300063070521 31/07/2563 - -

6035 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุและครุภัณฑสําหรับใชในหองปฏิบัติการ 5,037.20 5,037.20 เฉพาะเจาะจง ราน ออฟฟศ มารต PR2300063070001 1/07/2563 - -

6036 จางสําเนาเอกสารและเขาเลม เอกสารประกอบการเรียนการสอนของ

คณะอัญมณี

1,205.95 1,205.95 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2300063050001 10/07/2563 - -

6037 จางโฆษณาโปรโมทโพสต Face book 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร ปริยอัครกุล PR2300063060009 10/07/2563 - -

6038 จัดซื้อหมึกพิมพ สําหรับเครื่องปริ๊น HP Laserjet Q2612A และ

เครื่องพิมพ HP Laserjet CE278A จํานวน 4 กลอง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน โฆษิตวิทยา PR2300063070024 20/07/2563 - -

6039 จางติดตั้งเบรกเกอรไฟ อาคารปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย PR2300063070023 20/07/2563 - -

6040 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 

งาน

4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปยกแอร 2005 จํากัด PR3400063070021 22/07/3106 - -

6041 จางทํากุญแจตู และเปลี่ยนกุญแจโตะ 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง ราน กมล การกุญแจ PR3800063070009 2/07/2563 - -

6042 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับใชในการ

เดินทางไป - กลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2563

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม PR3800063070014 3/07/2563 - -
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6043 ซื้อกลองอเนกประสงค จํานวน 36 ใบ 5,761.82 5,761.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3800063070038 8/07/2563 - -

6044 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ 70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR3800063070032 8/07/2563 - -

6045 ซื้อกระดานไวทบอรดสองหนา จํานวน 2 อัน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO3800063070005 13/07/2563 - -

6046 ซื้อชุดโตะทํางาน จํานวน 3 ชุด แตละชุดประกอบดวย โตะทํางาน โตะ

คอมพิวเตอร โตะเขามุม เกาอี้ทํางาน

29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO3800063070004 10/07/2563 - -

6047 ซื้อไสกรองน้ํา จํานวน 1 ชุด 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800063070048 14/07/2563 - -

6048 ซื้อสายและอุปกรตอพวง รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดราง

ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800063070050 15/07/2563 - -

6049 จางเหมาผลิตสื่อพิธีเปดงาน ''โครงกรบูรณาการการจัดการเรียนการรู

และแขงขันเขียนโปรแกรมทางปญญาประดิษฐในพื้นที่ EEC กิจกรรม AI

 Boot camp สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา และกิจกรรม Active 

Learning สําหรับครูที่ปรึกษา''

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทองไชยซัพพลาย PR3800063070076 21/07/2563 - -

6050 จางเชาเต็นท จํานวน 1 หลัง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เทงเจียว PR3800063070072 21/07/2563 - -

6051 จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 27 นิ้ว 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PO3800063070006 21/07/2563 - -

6052 เชาอุปกรณสําหรับใชในการฝกอบรมครูที่ปรึกษา (รายละเอียดตาม

แบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะดังแนบ)

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทองไชยซัพพลาย PO3800063070013 21/07/2563 - -
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6053 คาจางเหมาผลิตสื่อพิธีปดงาน ''โครงกรบูรณาการการจัดการเรียนการรู

และแขงขันเขียนโปรแกรมทางปญญาประดิษฐในพื้นที่ EEC กิจกรรม AI

 Boot camp สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา และกิจกรรม Active 

Learning สําหรับครูที่ปรึกษา''

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทองไชยซัพพลาย PR3800063070078 21/07/2563 - -

6054 ซื้อแอลกอฮอลชนิดน้ํา จํานวน 12 ถุง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PR3800063070069 21/07/2563 - -

6055 ซื้อเทปพิมพอักษร จํานวน 10 มวน 5,950.00 5,950.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800063070060 21/07/2563 - -

6056 ซื้อเครื่องพิมพ 3 มิติ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด วี แอดวานซ โซลูชั่น จํากัด PO3800063070009 21/07/2563 - -

6057 ซื้อหมึกพิมพ Kyocera จํานวน 2 หลอด 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR3800063070070 21/07/2563 - -

6058 ซื้อวัสดุ สําหรับใชในการดําเนินงานการจัดโครงกรบูรณาการการจัดการ

เรียนการรูและแขงขันเขียนโปรแกรมทางปญญาประดิษฐในพื้นที่ EEC 

กิจกรรม AI Boot camp สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา และกิจกรรม 

Active Learning สําหรับครูที่ปรึกษา

16,344.75 16,344.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PO3800063070010 21/07/2563 - -

6059 ซื้อวัสดุ (รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน) 25,964.22 25,964.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PO3800063070008 21/07/2563 - -

6060 ซื้อฟองน้ําครอบหัวไมโครโฟน จํานวน 120 ชิ้น 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800063070059 21/07/2563 - -

6061 ซื้อกลอง Webcam จํานวน 24 ตัว 30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800063070011 21/07/2563 - -

6062 ซื้อปลั๊กไฟคอมพิวเตอร จํานวน 25 อัน 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800063070015 22/07/2563 - -

6063 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทาง ไป

กลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam 

ในวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคม 2563

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063070089 22/07/2563 - -
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6064 จางเหมาแมบานทําความสะอาด สถานที่ใชในการจัดโครงการ ระหวาง

วันที่ 13-16 สิงหาคม 2563

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง พัชราภรณ โสภี , เสริมสุข ยอดยิ่ง PR3800063070086 22/07/2563 - -

6065 ซื้อสายLan จํานวน 3 กลอง หัวLan 500 ชิ้น และเทปตีเสนPVCสี

เหลืองดํา จํานวน 10 มวน

20,161.00 20,161.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800063070022 29/07/2563 - -

6066 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก จํานวน 7 หลอด 25,700.00 25,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PO3800063070020 24/07/2563 - -

6067 จางทําตัดสติ๊กเกอรไดคัทดวงวงกลม จํานวน 26 ตรม. 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PO3800063070018 24/07/2563 - -

6068 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 106 ถัง 3,710.00 3,710.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR3800063070100 24/07/2563 - -

6069 ซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณภาพกลองวงจรปด จํานวน 1 เครื่อง 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800063070105 29/07/2563 - -

6070 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

กลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตบางพระ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม PR3800063070109 31/07/2563 - -

6071 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070033 1/07/3106 - -

6072 คาบริการสลายนิ่ว จํานวน 2 ราย 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด PO8000063070010 3/07/3106 - -

6073 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070024 1/07/3106 - -

6074 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด PR8000063060512 1/07/3106 - -

6075 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063060509 1/07/3106 - -

6076 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 13,750.00 13,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด PR8000063070028 1/07/3106 - -

6077 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 16,600.00 16,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด PR8000063060505 1/07/3106 - -

6078 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063060507 1/07/3106 - -

6079 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063060508 1/07/3106 - -
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6080 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 29,639.00 29,639.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070025 1/07/3106 - -

6081 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 31,750.00 31,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด PR8000063070026 1/07/3106 - -

6082 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 36,300.00 36,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด PR8000063060506 1/07/3106 - -

6083 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปเทค จํากัด PR8000063070027 1/07/3106 - -

6084 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 50,825.00 50,825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063060513 1/07/3106 - -

6085 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 52,280.00 52,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063070023 1/07/3106 - -

6086 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063070022 1/07/3106 - -

6087 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 79,280.00 79,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063060518 1/07/3106 - -

6088 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 79,280.00 79,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070030 1/07/3106 - -

6089 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 93,300.00 93,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด PR8000063060517 1/07/3106 - -

6090 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด PR8000063060504 1/07/3106 - -

6091 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070032 1/07/3106 - -

6092 คาบริการทางทันตกรรม (งานฟนปลอม) ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด PO8000063070004 2/07/3106 - -

6093 จางซอมฮีตเตอร (ขดลวดนําความรอน) ของเครื่องนึ่งฆาเชื้อ 

550801232000002

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท เมดิคอล ไบโอเทค จํากัด PR8000063060372 2/07/3106 - -

6094 จางทําสติ๊กเกอร 10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น ทู ไซนบอรด PR8000063060228 2/07/3106 - -

6095 จางทําโบรชัวร 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพชุนกราฟฟก PR8000063070056 2/07/3106 - -

6096 จางเปลี่ยนวงจรเปด-ปดเครื่องกระตุกหัวใจ  จํานวน 1 เครื่อง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด PR8000063040287 2/07/3106 - -
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6097 ซื้อAdult Cuff Double tube ของเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ

และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 57080790100001

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด PR8000063060375 2/07/3106 - -

6098 ซื้อชุดสายตอ EKG 3 Lead  เครื่องเฝาติดตามการทํางานของหัวใจ 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด PR8000063060371 2/07/3106 - -

6099 ซื้อถุงเก็บเพิ่มสํารองออกซิเจน ของเครื่องชวยหายใจ 1,540.00 1,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอิรธ ไลน จํากัด PR8000063060373 2/07/3106 - -

6100 ซื้อยา Allopurinol 100 mg (AlloPurinol) จํานวน 200 กลอง 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) PR8000063070061 2/07/3106 - -

6101 ซื้อยา CAPD 10 (1.5%Low Cal) เหลือง 2000 ml จํานวน 32 ถุง 4,544.00 4,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063070039 2/07/3106 - -

6102 ซื้อยา Influenza 0.5 ml SH (ไขหวัดใหญ Fluquadri2020) จํานวน 

70 กลอง

93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070059 2/07/3106 - -

6103 ซื้อลูกลอสําหรับเครื่องชวยหายใจ  จํานวน 1 ชุด 600804401000012 1,797.60 1,797.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท เมดิคอล ไบโอเทค จํากัด PR8000063060369 2/07/3106 - -

6104 ซื้อวัสด-ุขุดตรวจเลือดแผงในอุจจาระ 2,890.00 2,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด PR8000063070057 2/07/3106 - -

6105 ซื้อวัสดุใชซอมเครื่องปรับอากาศ 26,680.45 26,680.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด PR8000063070058 2/07/3106 - -

6106 ซื้อวัสดุในโครงการเฝาระวังและปองกันโรคมะเร็ง ป 63 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR8000063070051 2/07/3106 - -

6107 ซื้อสาย Neonate wrap Spo2 (OEM) ของเครื่องวัดสัญญาณชีพ

อัตโนมัติและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 560800401000027

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด PR8000063060370 2/07/3106 - -

6108 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 75,970.00 75,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลิน เยอรมนี อิมพอรท จํากัด PO8000063070006 2/07/3106 - -

6109 ซอมกลองจุลทรรศนตรวจจาชนิดลําแสงแคบ 6650-002-0001(1)50 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR8000063060368 2/07/3106 - -

6110 จางซอมระบบสัญญาแจงเหตุเพลิงไหม 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟรเทิรน จํากัด PR8000063070060 2/07/3106 - -

6111 ขอจางตรวจคัดกรอง TSH และ PKU (กรณีขอมูลไมถูกตอง/ กรณีตาง

ดาว/ ตางชาต)ิ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย PR8000063070072 3/07/3106 - -

6112 ซื้อชุดกาวนผาตัด 38,700.00 38,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุป จํากัด PR8000063060309 3/07/3106 - -

6113 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 9 เครื่อง 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด PR8000063070066 3/07/3106 - -
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6114 ซื้อยา D 5 W 100 ml จํานวน 600 ถุง 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000063070063 3/07/3106 - -

6115 ซื้อยา Zinc paste 5 gm (Nappy Hippo) จํานวน 20 โหล 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด PR8000063070064 3/07/3106 - -

6116 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด PR8000063070068 3/07/3106 - -

6117 ฑ 2 ชนิด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด PR8000063070067 3/07/3106 - -

6118 ขอซื้อ Battery สําหรับเครื่องสํารองไฟ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง PR8000063070122 8/07/3106 - -

6119 ซื้อแกสหุงตม ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 20 ถัง 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนแกส จํากัด PR8000063070125 8/07/3106 - -

6120 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000063070076 8/07/3106 - -

6121 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 14,250.00 14,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จํากัด PR8000063070078 8/07/3106 - -

6122 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด PR8000063070118 8/07/3106 - -

6123 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด PR8000063070120 8/07/3106 - -

6124 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพพลายส จํากัด PR8000063070119 8/07/3106 - -

6125 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 4,654.50 4,654.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063070115 8/07/3106 - -

6126 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด PR8000063070117 8/07/3106 - -

6127 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,667.00 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070112 8/07/3106 - -

6128 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด PR8000063070106 8/07/3106 - -

6129 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) PR8000063070114 8/07/3106 - -

6130 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070113 8/07/3106 - -

6131 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070085 8/07/3106 - -
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6132 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 20,100.00 20,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000063070109 8/07/3106 - -

6133 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส จํากัด PR8000063070102 8/07/3106 - -

6134 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด PR8000063070108 8/07/3106 - -

6135 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063070082 8/07/3106 - -

6136 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด PR8000063070105 8/07/3106 - -

6137 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 31,255.00 31,255.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด PR8000063070111 8/07/3106 - -

6138 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 31,680.00 31,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด PR8000063070116 8/07/3106 - -

6139 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,600.00 32,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000063070110 8/07/3106 - -

6140 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 33,901.88 33,901.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063070098 8/07/3106 - -

6141 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 33,910.00 33,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070100 8/07/3106 - -

6142 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 34,500.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด PR8000063070103 8/07/3106 - -

6143 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070093 8/07/3106 - -

6144 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 44,600.00 44,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด PR8000063070090 8/07/3106 - -

6145 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070088 8/07/3106 - -

6146 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 60,900.00 60,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000063070081 8/07/3106 - -

6147 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 60,990.00 60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070097 8/07/3106 - -
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6148 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 61,200.00 61,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด PR8000063070092 8/07/3106 - -

6149 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด PR8000063070101 8/07/3106 - -

6150 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR8000063070124 8/07/3106 - -

6151 คาจางตรวจทางรังสีวิทยา ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 32,559.00 32,559.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จํากัด PO8000063070011 8/07/3106 - -

6152 ซื้อยา Bupivac 5+80 mg/ml 4 ml Heavy (Marcaine) จํานวน 50 

กลอง

33,437.50 33,437.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063070104 8/07/3106 - -

6153 ซื้อยา Minoxidil 5% soln spray 60 ml (Nuhair) จํานวน 3 โหล 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด PR8000063070094 8/07/3106 - -

6154 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) จํานวน 3000 ขวด 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000063070091 8/07/3106 - -

6155 ซื้อยา Ofloxacin 0.3% e.d 5 ml (Exocin) จํานวน 100 ขวด 9,523.00 9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070084 8/07/3106 - -

6156 ซื้อยา Tolvaptan 15 mg tab (Samsca) ฉร. จํานวน 3 กลอง 12,198.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070096 8/07/3106 - -

6157 ซื้อยา Triamcinolone 0.02% 5 gm Cream (T.A. 0.02) จํานวน 

1000 กลอง , Triamcinolone 0.1% 5 gm Cream (T.A.) จํานวน 

1000 หลอด

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส จํากัด PR8000063070099 8/07/3106 - -

6158 ซื้อยา Urea 10 cream 100 gm (Diabederm) จํานวน 960 หลอด 97,920.00 97,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด PR8000063070075 8/07/3106 - -

6159 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 8,440.00 8,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR8000063070079 8/07/3106 - -

6160 2. Glove (Sensiflex) #7.0 ไมมีแปง จํานวน 10 กลอง 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิกา จํากัด PR8000063070140 9/07/3106 - -

6161 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5 รายการ ตามบันทึกแนบ

ขอความ

11,980.00 11,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063070144 9/07/3106 - -
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6162 ซื้อ Skin Marker ขนาด1 มิลลิเมตร จํานวน 100 ดาม 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลทแคร จํากัด PR8000063070141 9/07/3106 - -

6163 ซื้อ2.3002-ET tube #8.0 (cuffed)จํานวน 100 ชิ้น 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063070139 9/07/3106 - -

6164 ซื้อMask Pico Nasal จํานวน 1 ชิ้น 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร จํากัด PR8000063070127 9/07/3106 - -

6165 ซื้อยา Clarithromycin 500 mg (Crixan) จํานวน 10 กลอง 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063070134 9/07/3106 - -

6166 ซื้อยา DOBUtamine 250 mg/20 ml inj โดบู จํานวน 100 vial 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี PR8000063070126 9/07/3106 - -

6167 ซื้อยา Mannitol 20% inj 500 ml จํานวน 20 ถุง 5,199.99 5,199.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070135 9/07/3106 - -

6168 ซื้อยา Pimecrolimus 1% cream 15 gm (Elidel) จํานวน 10 กลอง 6,038.01 6,038.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070132 9/07/3106 - -

6169 ซื้อยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre) จํานวน 3000 ขวด 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063070133 9/07/3106 - -

6170 ซื้อยา Tears3 Naturale Tears (HPML 0.3% - 0.8 mL/อัน) จํานวน

 650 กลอง

94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070128 9/07/3106 - -

6171 ซื้อยา Terramycin ophth oint 3.5 gm จํานวน 3 กลอง 8,731.20 8,731.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070136 9/07/3106 - -

6172 ซื้อยา Tetracaine 0.5% e.d 15 ml จํานวน 30 ขวด 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070131 9/07/3106 - -

6173 ซื้อยา Trospium Chloride 30 mg Tab (Spasmex-30) จํานวน 60 

กลอง

21,672.00 21,672.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070138 9/07/3106 - -

6174 ซื้อยา Vonoprazan 20 mg tab (Vocinti) จํานวน 30 กลอง 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070130 9/07/3106 - -
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6175 ซื้อยา lopromide 370mg/50mL (Ultravist 370) จํานวน 25 กลอง 97,637.50 97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070129 9/07/3106 - -

6176 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

60,455.00 60,455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070145 9/07/3106 - -

6177 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

21,890.00 21,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด PR8000063070143 9/07/3106 - -

6178 ซื้อ Pessary Donut 64 mm. จํานวน 1 ชิ้น 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ จํากัด PR8000063070142 9/07/3106 - -

6179 ขอซื้อน้ํายาฆาเชื้อ 14,380.00 14,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดารฟ (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070155 10/07/3106 - -

6180 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 3,160.00 3,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด PR8000063070156 10/07/3106 - -

6181 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด PR8000063070159 10/07/3106 - -

6182 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 21,750.00 21,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070158 10/07/3106 - -

6183 ขออนุมัติซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด จํานวน 1 ตู 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR8000063070148 10/07/3106 - -

6184 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 รายการ 67,680.00 67,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063070154 10/07/3106 - -

6185 2. Syring Insulin # 27G x 1/2 นิ้ว จํานวน 60 กลอง 44,298.00 44,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070153 10/07/3106 - -

6186 2. Syringe Dispos. 3 ml (unlock) จํานวน 120 กลอง 43,656.00 43,656.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070152 10/07/3106 - -
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6187 2. MIcropore 1x10 yds (มวน) จํานวน 30 กลอง 40,232.00 40,232.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070150 10/07/3106 - -

6188 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070167 13/07/3106 - -

6189 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 46,951.60 46,951.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070169 13/07/3106 - -

6190 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด PR8000063070168 13/07/3106 - -

6191 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070170 13/07/3106 - -

6192 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063070178 14/07/3106 - -

6193 ขออนุมัติคาซอมแซมชุดจอMonitor สําหรับอานผล X-ray ของระบบ

จัดเก็บและรับสงภาพทางการแพทย

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท เมดิคอล ไบโอเทค จํากัด PR8000063070180 14/07/3106 - -

6194 2. 8608-Knee(เขา) SP-ไมมีแกน # L(Futuro) จํานวน 24 ชิ้น 11,941.20 11,941.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063070188 14/07/3106 - -

6195 ซื้อ Glove disposable #L จํานวน 200 กลอง 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000063070190 14/07/3106 - -

6196 ซื้อ Glove disposable Sterile # 7.0 (M) ขาง จํานวน 3000 ขาง 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด PR8000063070186 14/07/3106 - -

6197 ซื้อ Haemodialysis Set Sterile ชุดแทงเข็ม (BUU AVF01) จํานวน 

1,600 ชุด

24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด PR8000063070174 14/07/3106 - -

6198 ซื้อ Haemodialysis Set Sterile ชุดแทงเข็ม (BUU AVF01) จํานวน 

3,200 ชุด

49,600.00 49,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด PR8000063070175 14/07/3106 - -
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6199 ซื้อ Syringe for Mallinckrodt 200 ml จํานวน 200 Set 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมา-เมดิก จํากัด PR8000063070182 14/07/3106 - -

6200 ซื้อ Traction - Skin (Adult) จํานวน 36 กลอง 7,511.40 7,511.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070191 14/07/3106 - -

6201 2. Gauze pad 4x4 (8ply x100s) จํานวน 100 หอ 36,800.00 36,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด PR8000063070185 14/07/3106 - -

6202 ซื้อAngio cath 5frx70cm จํานวน 5 ชิ้น 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070176 14/07/3106 - -

6203 ซื้อProgreat micro catheter 2.7x130 cm จํานวน 2 ชิ้น 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070177 14/07/3106 - -

6204 ซื้อถุงเก็บปสสาวะ Urine Drinage bag จํานวน 25 ชิ้น 4,875.00 4,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด PR8000063070183 14/07/3106 - -

6205 ซื้อยา CAPD 10 (1.5% Low Cal) เหลือง 2000 ml จํานวน 140 ถุง 19,880.00 19,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063070194 14/07/3106 - -

6206 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด PR8000063070181 14/07/3106 - -

6207 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

8,561.80 8,561.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063070189 14/07/3106 - -

6208 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก

ขอความแทบ

40,800.00 40,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด PR8000063070187 14/07/3106 - -

6209 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 3 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070192 14/07/3106 - -

6210 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 18 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ 39,388.84 39,388.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR8000063070184 14/07/3106 - -
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6211 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 9,875.00 9,875.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063070179 14/07/3106 - -

6212 ขอซื้อ/จางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาล 32,764.00 32,764.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR8000063070202 15/07/3106 - -

6213 ซอมลิฟทโดยสาร 18,682.20 18,682.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด ฟูจิ จํากัด PR8000063070227 15/07/3106 - -

6214 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000063070219 15/07/3106 - -

6215 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063070215 15/07/3106 - -

6216 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพี เมดิคอล เซอรวิส จํากัด PR8000063070216 15/07/3106 - -

6217 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอรปอรเรชั่น จํากัด PR8000063070209 15/07/3106 - -

6218 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด PR8000063070211 15/07/3106 - -

6219 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพพลายส จํากัด PR8000063070213 15/07/3106 - -

6220 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 18,404.00 18,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070197 15/07/3106 - -

6221 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070220 15/07/3106 - -

6222 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 30,214.00 30,214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด PR8000063070200 15/07/3106 - -
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6223 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 33,170.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070198 15/07/3106 - -

6224 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด PR8000063070221 15/07/3106 - -

6225 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 60,982.00 60,982.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด PR8000063070214 15/07/3106 - -

6226 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 76,100.00 76,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดตา วิล เซอจิเทค จํากัด PR8000063070208 15/07/3106 - -

6227 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063070203 15/07/3106 - -

6228 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063070206 15/07/3106 - -

6229 ขอเชาวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PO8000063070015 16/07/3106 - -

6230 คาบริการสลายนิ่ว จํานวน 2 ราย 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด PO8000063070016 16/07/3106 - -

6231 จางลับคมกรรไกร 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง PR8000063070238 15/07/3106 - -

6232 ซื้อกระดาษกราฟ EO 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070236 15/07/3106 - -

6233 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 3 รายการ 25,400.00 25,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR8000063070199 15/07/3106 - -

6234 ซื้อชุดชวยหายใจชนิดมือบีบ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอิรธ ไลน จํากัด PR8000063070232 15/07/3106 - -
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6235 ซื้อถุงมือ 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด PR8000063070237 15/07/3106 - -

6236 ซื้อน้ํายาซักผา 5 รายการ 36,647.50 36,647.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเนี่ยนเคมีคอล  จํากัด PR8000063070239 15/07/3106 - -

6237 ซื้อผาขวาง 21,988.50 21,988.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล จํากัด PR8000063070230 15/07/3106 - -

6238 ซื้อวัสดุ 1 รายการ 5,724.50 5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070235 15/07/3106 - -

6239 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070231 15/07/3106 - -

6240 ซื้อออกซิเจนชนิดทอ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) PR8000063070229 15/07/3106 - -

6241 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรท 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด PR8000063070204 15/07/3106 - -

6242 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด PR8000063070195 15/07/3106 - -

6243 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070247 16/07/3106 - -

6244 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

56,860.00 56,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด PR8000063070243 16/07/3106 - -

6245 จางซอมบอรด Power Supply Service board ของตูอบเด็กทาง

การแพทย

25,600.00 25,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) PR8000063070249 16/07/3106 - -

6246 จางซอมปุม Switch Handie Controller ของเครื่อง x-ray 

560804001000003

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท เมดิคอล ไบโอเทค จํากัด PR8000063070250 16/07/3106 - -
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6247 จางซอมเครื่องอัลตราซาวด จํานวน 1 เครื่อง 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท เมดิคอล ไบโอเทค จํากัด PR8000063070248 16/07/3106 - -

6248 2. Urine bag 2000 ml (เทลาง) (023803) จํานวน 1000 ชิ้น 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด PR8000063070241 16/07/3106 - -

6249 ซื้อ Easy form 10x10 CM. 5 mm. จํานวน 12 กลอง 18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063070242 16/07/3106 - -

6250 ซื้อ HEPA Filter จํานวน 50 ชิ้น 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070246 16/07/3106 - -

6251 ซื้อ Oxygen Cannular (Adult) จํานวน 500 ชิ้น 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063070244 16/07/3106 - -

6252 ซื้อยา Bupivac 0.5% 4 ml Isobaric (Marcaine) จํานวน 30 กลอง 20,062.50 20,062.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000063070254 16/07/3106 - -

6253 ซื้อยา Lactate Ringer s Solution 1000 ml (Soft bag) จํานวน 50 

ถุง

2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000063070253 16/07/3106 - -

6254 ซื้อยา MTV Drop (Vit A 2000 iu/ml) (Munti Vim) จํานวน 60 ขวด 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด PR8000063070255 16/07/3106 - -

6255 ซื้อยา Omeprazole 20 mg cap (Miracid) จํานวน 400 กลอง 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063070256 16/07/3106 - -

6256 ซื้อยา Selenium sulfide 2.5% sus 120 ml (Selfide) จํานวน 30 

ขวด , Terbutaline 2.5 mg tab จํานวน 2 กลอง

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด PR8000063070252 16/07/3106 - -

6257 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 49,962.00 49,962.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟวเจอร เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด PR8000063070251 16/07/3106 - -

6258 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) PR8000063070265 17/07/3106 - -
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6259 ซื้อยา Sevelamer carbonate 800 mg tab (Renvela) จํานวน 50 

กลอง

83,888.00 83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070268 17/07/3106 - -

6260 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครื่องมือแพทย (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070258 17/07/3106 - -

6261 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070261 17/07/3106 - -

6262 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063070264 17/07/3106 - -

6263 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063070262 17/07/3106 - -

6264 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 25,029.44 25,029.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070259 17/07/3106 - -

6265 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสท อาย เซอรจิคัล จํากัด PR8000063070263 17/07/3106 - -

6266 ซื้อยา Aescin 20 mg tab (Reparil) จํานวน 150 กลอง 77,842.50 77,842.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070275 17/07/3106 - -

6267 ซื้อยา Cefditoren 200 mg tab (Meiact 200) จํานวน 30 กลอง 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070281 17/07/3106 - -

6268 ซื้อยา Diosmin 900+Hes 100 mg (Daflon 1000) จํานวน 200 

กลอง

97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070267 17/07/3106 - -

6269 ซื้อยา Docusate 0.5% ear d 15 ml (Dewax) จํานวน 100 ขวด 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063070282 17/07/3106 - -

6270 ซื้อยา Gaviscon liq 150 ml จํานวน 700 ขวด 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070279 17/07/3106 - -
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6271 ซื้อยา Imidafenacin 0.1 mg tab (Uritos) จํานวน 100 กลอง 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070278 17/07/3106 - -

6272 ซื้อยา Pantoprazole 40 mg inj (Pantoval) จํานวน 600 vial 37,878.00 37,878.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070280 17/07/3106 - -

6273 ซื้อยา Rupatadine 10 mg tab (Rupafin) จํานวน 10 กลอง 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070266 17/07/3106 - -

6274 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070260 17/07/3106 - -

6275 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟนิเท็ค จํากัด PR8000063070291 20/07/3106 - -

6276 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 65,400.00 65,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070293 20/07/3106 - -

6277 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 31,200.00 31,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด PR8000063070298 20/07/3106 - -

6278 ขอซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง PR8000063070295 20/07/3106 - -

6279 ซื้อยา Acetylcysteine 300 mg/3 ml inj (Fluimucil) จํานวน 100 

กลอง

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070301 20/07/3106 - -

6280 ซื้อยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 t/tube จํานวน 700

 หลอด

99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070290 20/07/3106 - -

6281 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB 0.5 ml (Pentaxim) จํานวน 60 กลอง 54,570.00 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070305 20/07/3106 - -

6282 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB+HB (Hexaxim) จํานวน 60 กลอง 82,818.00 82,818.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070304 20/07/3106 - -
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6283 ซื้อยา Degarelix 120 mg (Firmagon) 2syr/box (จายทั้งกลอง) 

จํานวน 1 box

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070288 20/07/3106 - -

6284 ซื้อยา Epoetin alfa 10000iu (Espogen) จํานวน 30 syringe 32,421.00 32,421.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070307 20/07/3106 - -

6285 ซื้อยา Evoflow S25+F125mcg/P Evohaler 120dose จํานวน 300

 กลอง

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070286 20/07/3106 - -

6286 ซื้อยา Fluticasone 27.5 mcg nad spray 120d (Avamys) จํานวน 

430 ขวด

98,461.40 98,461.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070285 20/07/3106 - -

6287 ซื้อยา Influenza 0.5 ml SH (ไขหวัดใหญ Fluquadri 2020) จํานวน 

70 กลอง

93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070287 20/07/3106 - -

6288 ซื้อยา Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin) จํานวน 800 กลอง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063070299 20/07/3106 - -

6289 ซื้อยา Lubricate Gel 5 gm (Ky/SteriGel) จํานวน 5000 ซอง 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070283 20/07/3106 - -

6290 ซื้อยา Metformin 500 mg tab (Glucolyte) จํานวน 790 กลอง 98,750.00 98,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด PR8000063070309 20/07/3106 - -

6291 ซื้อยา Olopatadine 0.2% e.d 2.5 ml (Pataday) จํานวน 60 ขวด 14,252.40 14,252.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070302 20/07/3106 - -

6292 ซื้อยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml (Prevnar) จํานวน 

45 หลอด

93,122.10 93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070297 20/07/3106 - -

6293 ซื้อยา Seretide S50+F250/P Accuhaler 60 dose จํานวน 200 ชุด 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070284 20/07/3106 - -

6294 ซื้อยา Sitafloxacin hydrate 50 mg tab (Gracevit) จํานวน 60 กลอง 55,982.40 55,982.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070289 20/07/3106 - -
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6295 ซื้อยา Tetanus IG 250 iu/1 ml inj (Tetagam P) จํานวน 50 vial 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070296 20/07/3106 - -

6296 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070292 20/07/3106 - -

6297 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070320 21/07/3106 - -

6298 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด PR8000063070313 21/07/3106 - -

6299 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 13,696.00 13,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000063070316 21/07/3106 - -

6300 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) PR8000063070312 21/07/3106 - -

6301 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด PR8000063070314 21/07/3106 - -

6302 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 50,118.00 50,118.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด PR8000063070317 21/07/3106 - -

6303 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 53,118.00 53,118.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด PR8000063070318 21/07/3106 - -

6304 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 71,900.00 71,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070319 21/07/3106 - -

6305 เดือนมิถุนายน ?2563 (เพิ่มเติม) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฮลทแครโซลูชั่น จํากัด PR8000063070311 21/07/3106 - -

6306 คาบริการตรวจวิเคราะหความผิดปกติขณะนอนหลับ Sleep Test 

ประจําเดือนมิถุนายน 2563

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฮลทแครโซลูชั่น จํากัด PR8000063050215 21/07/3106 - -
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6307 คาบริการสลายนิ่ว 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย เซอรวิสเซส จํากัด PO8000063070020 22/07/3106 - -

6308 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด PR8000063070324 21/07/3106 - -

6309 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง 11,070.00 11,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด PR8000063070323 21/07/3106 - -

6310 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด PR8000063070322 21/07/3106 - -

6311 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 2 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด PR8000063070326 21/07/3106 - -

6312 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000063070315 21/07/3106 - -

6313 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 86,774.00 86,774.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070328 22/07/3106 - -

6314 ปรับปรุงแผนกจิตเวช อาคารศรีนครินทร และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

ขนาด 12000 btu จํานวน 1 เครื่อง

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ปนปน PO8000063070029 22/07/3106 - -

6315 จางทําตรายาง จํานวน 59 อัน 9,860.00 9,860.00 เฉพาะเจาะจง ราน แสนสุข กราฟฟค PR8000063070336 22/07/3106 - -

6316 ซื้อ O2 SenSor ของเครื่องดมยาสลบ 560804501000001 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) PR8000063060376 22/07/3106 - -

6317 ซื้อยา Acyclovir 250 mg/5 ml inj (Vilerm) จํานวน 200 vial 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063070333 22/07/3106 - -

6318 ซื้อยา Antacid 240 ml sus (Belcid) จํานวน 1000 ขวด , Analgesic

 cream 30 gm (Flanil) จํานวน 2000 หลอด

35,900.00 35,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด PR8000063070351 22/07/3106 - -
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6319 ซื้อยา Calcitonin spray 200 iu/d 14d (Mycalcitonin) จํานวน 30 

ขวด

31,297.50 31,297.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด PR8000063070347 22/07/3106 - -

6320 ซื้อยา CefAZolin 1 gm inj (Cefzolin) จํานวน 200 กลอง , 

Chlotoquine phosphate 250 mg (Nitaquin) จํานวน 5 ขวด , 

P h i  16  t b (P i 16) ํ  2 

40,250.00 40,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด PR8000063070335 22/07/3106 - -

6321 ซื้อยา Clindamycin gel 1% 7 gm (Vitara) จํานวน 50 หลอด , 

Benzoyl peroxide 2.5% 10 gm (AkneDerm) จํานวน 100 หลอด

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070354 22/07/3106 - -

6322 ซื้อยา Dexamethasone 4 mg/ml inj (DeXASONE) จํานวน 20 

กลอง

5,340.00 5,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000063070352 22/07/3106 - -

6323 ซื้อยา Epoetin alfa 10000 iu (Hemax) จํานวน 100 syringe 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด PR8000063070338 22/07/3106 - -

6324 ซื้อยา MMR vac รพ. (Masu) จํานวน 50 vial 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด PR8000063070355 22/07/3106 - -

6325 ซื้อยา MethiMazole 5 mg tab (Timazol) จํานวน 100 กลอง 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด PR8000063070341 22/07/3106 - -

6326 ซื้อยา Povidone lodine Scrub 450 ml (Betamed Scrub) จํานวน

 240 bot , Chlorhexidine 120 mg/100 ml 180 ml (SMW,B 

th h) ํ  500 

29,917.20 29,917.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด PR8000063070356 22/07/3106 - -

6327 ซื้อยา Venlafaxine 75 mg cap (Valosine SR) จํานวน 60 กลอง 25,936.80 25,936.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070353 22/07/3106 - -

6328 ซื้อยา Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จํานวน 3000 กลอง 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070348 22/07/3106 - -

6329 ซื้อสาย Spo2 Sensor for Nonin ของเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ

และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 590800401000022

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด PR8000063060374 22/07/3106 - -

6330 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง 71,155.00 71,155.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PO8000063070027 22/07/3106 - -
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6331 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง 59,706.00 59,706.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PO8000063070026 22/07/3106 - -

6332 ซื้อ Cup (ตลับ 10 gm - สีฟา) จํานวน 2000 ตลับ , Bottle plastic 

30 ml (ขวด 30 ซีซี กลม) จํานวน 2000 ใบ

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จํากัด PR8000063070361 23/07/3106 - -

6333 ซื้อยา Zinc sulfate 110 mg (eq 25 mg Zn) จํานวน 20 ขวด 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที ฟารเมติกส จํากัด PR8000063070380 23/07/3106 - -

6334 ซื้อยา Clonidine HCl 0.15 mg (Hypodine) จํานวน 10 กลอง 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด PR8000063070368 23/07/3106 - -

6335 ซื้อยา Dequalinium Cl 10 mg tab (Fluomizin) จํานวน 30 กลอง 4,718.70 4,718.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070375 23/07/3106 - -

6336 ซื้อยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess 10) จํานวน 5 กลอง 89,933.50 89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070376 23/07/3106 - -

6337 ซื้อยา Etanercept 50 mg inj (Enbrel PFS) ฉร.น จํานวน 6 กลอง 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070370 23/07/3106 - -

6338 ซื้อยา Furosemide 40 mg tab (Furide) จํานวน 50 ขวด 7,008.50 7,008.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด PR8000063070379 23/07/3106 - -

6339 ซื้อยา Peptamen 400 gm จํานวน 20 กระปอง 12,968.40 12,968.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070377 23/07/3106 - -

6340 ซื้อยา Phenytoin 250 mg/5 ml inj (Dilantin) จํานวน 15 กลอง 93,491.25 93,491.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070371 23/07/3106 - -

6341 ซื้อยา Pioglitazone 30 mg tab (Utmos) จํานวน 3000 กลอง , 

Polidocanol 1% 2 ml inj (Aethoxysklerol) จํานวน 4 กลอง

92,400.00 92,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000063070369 23/07/3106 - -

6342 ซื้อยา Rotigotine 4 mg transdermal patch (Neupro) จํานวน 20 

กลอง

80,292.80 80,292.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070374 23/07/3106 - -
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6343 ซื้อยา Tetracosactide 250 mcg inj (Synacthen) จํานวน 10 amp 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม PR8000063070360 23/07/3106 - -

6344 ซื้อยา Theophylline 200 mg tab (DURAL YN-CR200) จํานวน 50

 กลอง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด PR8000063070381 23/07/3106 - -

6345 ซื้อยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) จํานวน 300 กลอง 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070378 23/07/3106 - -

6346 ซื้อยา Ceftazidime 1 gm (Zedim) จํานวน 100 กลอง 18,580.55 18,580.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070373 23/07/3106 - -

6347 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนสิงหาคม 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด PO8000063070038 30/07/3106 - -

6348 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนสิงหาคม 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี PR8000063070386 29/07/3106 - -

6349 ซื้อยา Brimonidine 0.15% e.d 5 ml (Alphagan) จํานวน 200 ขวด 57,352.00 57,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070396 29/07/3106 - -

6350 ซื้อยา Griseofulvin 500 mg จํานวน 20 กลอง 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟารมา จํากัด PR8000063070401 29/07/3106 - -

6351 ซื้อยา Sertraline 50 mg tab (SerLiFt) จํานวน 500 กลอง 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000063070395 29/07/3106 - -

6352 ซื้อยา N.S.S 0.9% 2000 ml จํานวน 420 ถุง 25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000063070398 29/07/3106 - -

6353 ซื้อยา Nicardipine 2 mg/2 ml inj (Cardepine) จํานวน 3 กลอง 1,701.30 1,701.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070403 29/07/3106 - -

6354 ซื้อยา Propofol 200 mg/20 ml inj (Fresofol) จํานวน 50 กลอง 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063070404 29/07/3106 - -
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6355 ซื้อยา Hyaluronate Na 0.18% e.d (Vislube) จํานวน 100 กลอง 96,086.00 96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070397 29/07/3106 - -

6356 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063070408 30/07/3106 - -

6357 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด PR8000063070413 30/07/3106 - -

6358 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 20,300.00 20,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอรเชียล ซายส จํากัด PR8000063070411 30/07/3106 - -

6359 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070414 30/07/3106 - -

6360 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 26,340.00 26,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR8000063070409 30/07/3106 - -

6361 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063070418 30/07/3106 - -

6362 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 34,400.00 34,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063070416 30/07/3106 - -

6363 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 50,974.80 50,974.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070412 30/07/3106 - -

6364 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 76,140.00 76,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070405 30/07/3106 - -

6365 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070406 30/07/3106 - -

6366 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070410 30/07/3106 - -
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6367 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 92,728.00 92,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070407 30/07/3106 - -

6368 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070415 30/07/3106 - -

6369 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070445 30/07/3106 - -

6370 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070432 30/07/3106 - -

6371 ขอซื้อสาย cable USB 2.0 Type A to USB Type B 325.00 325.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง PR8000063070419 30/07/3106 - -

6372 คาจางตรวจรังสีวิทยา ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จํากัด PO8000063070035 30/07/3106 - -

6373 คาจางตรวจรังสีวิทยา ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จํากัด PO8000063070034 30/07/3106 - -

6374 ซื้อสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย) 

จํากัด

PR8000063070420 30/07/3106 - -

6375 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000063070417 30/07/3106 - -

6376 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอรปอรเรชั่น จํากัด PR8000063070446 31/07/3106 - -

6377 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอรเมด จํากัด PR8000063070451 31/07/3106 - -

6378 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด PR8000063070449 31/07/3106 - -
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6379 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,250.00 8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด PR8000063070448 31/07/3106 - -

6380 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063070447 31/07/3106 - -

6381 ซอมรถกอลฟ 41,334.10 41,334.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000063070459 31/07/3106 - -

6382 คาถายเอกสารประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

PR8000063070450 31/07/3106 - -

6383 คาบริการทางทันตกรรม (งานฟนปลอม) ประจําเดือนสิงหาคม 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด PO8000063070041 31/07/3106 - -

6384 คาโปรแกรมประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหทางชันสูตรสาธารณสุข 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย PR8000063070454 31/07/3106 - -

6385 คาโปรแกรมประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหทางชันสูตรสาธารณสุข 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย PR8000063070452 31/07/3106 - -

6386 ซื้อโทรศัพทชนิดไรสาย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอนันต ชลบุรี วิทย-ุโทรทัศน จํากัด PR8000063070457 31/07/3106 - -

6387 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร PO8000063070039 31/07/3106 - -

6388 ขออนุมัติเบิกเงินคาบริการตรวจสอบแกกระแสไฟฟาขัดของ 1 งาน 241.10 241.10 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค บางแสน PR0206063070005 1/07/2563 - -

6389 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0206063070029 3/07/2563 - -

6390 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 3 อัน 210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค PR0206063070086 10/07/2563 - -
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6391 ขออนุมัติจัดซื้อหลอดไฟแอลอีดี 13 วัตต คลูเดยไลท จํานวน 3 โหล 4,140.00 4,140.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR0206063070091 10/07/2563 - -

6392 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 8 อัน 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค PR0206063070088 10/07/2563 - -

6393 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 9,980.00 9,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063070107 13/07/2563 - -

6394 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 12 รายการ 8,522.98 8,522.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0206063070115 13/07/2563 - -

6395 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 1 งาน (โครงการจิตอาสาตานยา

เสพติด)

13,065.00 13,065.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ PR0206063070108 13/07/2563 - -

6396 ขออนุมัติจัดซื้อขาวสาร อาหารแหง ถวายแดพระภิกษุสงฆ จํานวน 10 

รูป (ชุด)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) PR0206063070106 13/07/2563 - -

6397 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ OKI MB472 จํานวน 2 กลอง 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063070143 15/07/2563 - -

6398 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและวัสดุสํานักงาน รวม 9 รายการ 5,785.00 5,785.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063070221 21/07/2563 - -

6399 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก อสราง จํานวน 12 รายการ (โครงการ รด.จิต

อาสาปองกันปญหายาเสพติด)

15,055.00 15,055.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ PR0206063070249 22/07/2563 - -

6400 ขออนุมัติจัดจางซอมเมนไฟฟา หอพักกองกิจการนิสิต 2 (หอ 15) 

จํานวน 1 งาน

12,020.00 12,020.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค PR0206063070257 22/07/2563 - -

6401 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 3 อัน 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค PR0206063070295 30/07/2563 - -

6402 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP LaserJet CF279 A จํานวน 1 

กลอง

2,130.00 2,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063070294 30/07/2563 - -
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6403 ขออนุมัติจัดซื้อตูชุดเมนไฟฟา 3 เฟส 12 ชอง เมน 100 แอมป พรอม

ลูกเซอรกิต และเมนเบรกเกอร 3 เฟส 100 แอมป จํานวน 1 ชุด

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค PR0206063070323 31/07/2563 - -

6404 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 13,920.70      13,920.70 เฉพาะเจาะจง รานขายยาดีฟารมาซี PR0206063070197 20/07/2563 - -

6405 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 37,450.00      37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด PO0206063080004 5/08/2563 - -

6406 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 9,600.00        9,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มยุรี อินทรมณีฉาย PR0206063070198 20/07/2563 - -

6407 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 4,350.00        4,350.00 เฉพาะเจาะจง บริบาลเภสัช PR0206063070220 20/07/2563 - -

6408 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการรับนองประชุมเชียร ปการศึกษา 

2563 (149)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน จํากัด,บริษัท มูมูโซ

(ประเทศไทย)จํากัด,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

ํ ั ส ิ  

PR3700063060051 1/07/2563 - -

6409 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือสนับสนุนแหลงฝกงาน (129) 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR3700063060079 1/07/2563 - -

6410 ซอมแซมลูกยาง (O-ring) ของเครื่องระเหยสารแบบหมุน หมายเลข

ครุภัณฑ 620802903000001

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด PR3700063060075 1/07/2563 - -

6411 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานโสตทัศนศึกษาหอง P20601 และ P20702 

(209)

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR3700063060026 1/07/2563 - -

6412 ขออนุมัติจัดซื้อถังน้ํากลั่น 25 ลิตร (225) 40,700.00 40,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด PR3700063060032 1/07/2563 - -

6413 ขออนุมัติจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 3 ตู 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR3700063060081 1/07/2563 - -

6414 ขออนุมัติจัดซื้อสเปรยกําจัดยุงและแมลงสาบ (209) 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3700063070002 2/07/2563 - -

หนา้ 1024



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6415 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 3 เครื่อง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR3700063070013 9/07/2563 - -

6416 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องลางอัลตราโซนิค จํานวน 1 ชุด 23,192.25 23,192.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาสเทล แอสโซซิเอท จํากัด PR3700063070037 15/07/2563 - -

6417 ขออนุมัติจดซื้อพัดลมปรับระดับขนาดใบพัด 18 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 2,386.19 2,386.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR3700063070042 17/07/2563 - -

6418 ซอมแซมปมสัญญากาศ (Vacuum Pump) จํานวน 3 เครื่อง หมายเลข

ครุภัณฑ 550810603000002 , 550805601000003 , และ

600810603000001

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนดเอ พรีซิชั่น จํากัด PR3700063070049 21/07/2563 - -

6419 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 1,100.00        1,100.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063070008 1/07/2563 - -

6420 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 12,756.54      12,756.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีอาร. บูรพา ซัพพลาย จํากัด PR0206063070032 3/07/2563 - -

6421 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนชุดไสกรอง

เครื่องกรองน้ํา

29,104.00      29,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด PR0206063070030 3/07/2563 - -

6422 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมเครื่องทําน้ํา

เย็น

26,375.50      26,375.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด PR0206063070084 10/07/2563 - -

6423 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนชุดแผนกรอง

ผาที่สระวายน้ํา

43,870.00      43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ จํากัด PR0206063070083 10/07/2563 - -

6424 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมทอน้ําทิ้ง 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR0206063070095 10/07/2563 - -

6425 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063070132 14/07/2563 - -

6426 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR0206063070022 3/07/2563 - -
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6427 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคากระเชาผลไม 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยลดา  จันทรใหม PR0206063070202 20/07/2563 - -

6428 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง 2,675.00        2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063090232 25/9/2020 - -

6429 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ จํานวน 1 ตัว 1,250.00        1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063090156 17/9/2020 - -

6430 ขออนุมัติเบิกคาทําปายไวนิล เพื่อรายงานขอมูลสรุปโครงการเพื่อจัดทํา

รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมี

สถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง ในวันที่ 11 ก.ย. 63

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0206063090003 1/9/2020 - -

6431 ขออนุมัติเบิกคาสายสัญญาณ HDMI สําหรับนํามาใชเพื่อเชื่อมตอเครื่อง

คอมพิวเตอรกับเครื่องมัลติทีเดียโปรเจคเตอรในการประชุมตางๆ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063090006 1/9/2020 - -

6432 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ เพื่อนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานภายในกองบริการการศึกษา

1,973.99 1,973.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0206063090007 1/9/2020 - -

6433 ขออนุมัติเบิกคาลําโพงตอคอมพิวเตอร เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน

กําหนดตําแหนงและพัฒนาอาจารยสําหรับการประชุมนอกสถานที่

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206063090004 1/9/2020 - -

6434 ขออนุมัติเบิกคาของที่ระลึก เพื่อมอบใหรองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต 

ทิพากร ซึ่งทําหนาที่วิทยากร โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร 

Non-Degree แบบ Micro-Credentials ในัวนที่ 10 ก.ย. 63

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปฝชาติ PR0206063090001 1/9/2020 - -

6435 ขออนุมัติเบิกคาจางเหมายานพาหนะ เพื่อรับ-สง ผูบริหาร คณาจารย 

และเจาหนาที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษา

ภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ 2563 ในวันที่ 11 ก.ย. 63

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ PR0206063090002 1/9/2020 - -

6436 ขออนุมัติเบิกคาซอมแซมฝาเพดานพรอมงานฉาบขัดและทาสี หอง 708

 เนื่องจากเปนชองรั่ว จึงจําเปนตองซอมแซมเพื่อความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม PR0206063090005 1/9/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

6437 ขออนุมัติเบิกคาทําปายชื่องาน จํานวน 2 รายการ เพื่อนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานภายในกองบริการการศึกษา

13,749.50 13,749.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0206063090008 1/9/2020 - -

6438 ขออนุมัติเบิกคาหมึกเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ PR0206063080288 9/9/2020 - -

6439 ขออนุมัติจัดซื้อชุดไสกรองหยาบ สําหรับเปลี่ยนเครื่องกรองน้ํา

หมายเลขครุภัณฑ 5409001010009 และ 5409001010010

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล PR0206063080317 11/9/2020 - -

6440 ขออนุมัติเบิกคาหมึกเครื่องพิมพ HP เพื่อใชภายในสํานักงานกอง

บริการการศึกษา

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน มิตรสํานักงาน PR0206063080273 18/9/2020 - -

6441 ขออนุมัติเบิกจัดเชาชุด แตงหนาทําผม เพื่อใหนิสิตแสดงในพิธีเปด ใน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมี

สถาบันการศึกษาเปนพี่เลี้ยง พ.ศ. 2563 วันที่ 27 ก.ย. 63

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิเดช  วรรณมาศ PR0206063090195 22/9/2020 - -

6442 ขออนุมัติจัดซื้อถุงผาลอลาก เพื่อมอบใหกับผูปฏิบัติการงานที่

เกษียณอายุราชการ/ปฏิบัติงาน ประจําป 2563

          19,800.00      19,800.00 เฉพาะเจาะจง รานเหงี่ยน ฉั่น PR0206063080277 1/9/2020 - -

6443 ขออนุมัติจัดจางพิมพหนังสือเกียรติภูมิแหงบูรพา 2563 เพื่อแจกใหกับผู

เกษียณ ผูบริหาร และแขกผูมีเกียรติที่มหาวิทยาลัยเชิญมารวมงาน

เกียรติภูมิแหงบูรพา 2563 ในวันที่ 24 ก.ย. 63

          48,200.00      48,200.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ PR0206063080247 1/9/2020 - -

6444 ขออนุมัติเบิกคาชุด คาอุปกรณ คาจางแตงหนา สําหรับนักแสดงใน

โครงการ ''รอยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา'' ประจําป พ.ศ. 2563 ใน

วันที่ 18 ก.ย. 63

            5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง ณิชชา  หอมสมบัติ PR0206063090021 2/9/2020 - -

6445 ขออนุมัติเบิกคาจางเหมาการแสดง โครงการ ''รอยรักรวมใจ สาน

สายใยมุทิตา'' ประจําป พ.ศ. 2563 ในวันที่ 18 ก.ย. 63

          15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนนทร  กวีวัฒนวงศ PR0206063090020 2/9/2020 - -

หนา้ 1027



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
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6446 ขออนุมัติคาจางตกแตงสถานที่ บริเวณหอง KA-500 อาคารเฉลิมรพะ

เกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป เพื่อใชในโครงการรอยรักรวมใจ 

สานสายใยมุทิตา ประจําป พ.ศ. 2563 ในวันที่ 18 ก.ย. 63

          30,000.00      30,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร PR0206063090072 9/9/2020 - -

6447 ขออนุมัติคาปายไวนิล เพื่อใชในโครงการรอยรักรวมใจ สานสายใย

มุทิตา ประจําป พ.ศ. 2563 ในวันที่ 18 ก.ย. 63

            6,500.00        6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ PR0206063090069 9/9/2020 - -

6448 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุใชสอย จํานวน 4 รายการ เพื่อใชในโครงการรอย

รักรวมใจ สานสายมุทิตา ประจําป พ.ศ. 2563 วันที่ 18 ก.ย. 63

            2,557.30        2,557.30 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206063090073 9/9/2020 - -

6449 ขออนุมัติจัดซื้อถังใสดอกไม (ตะกราหวาย) เพื่อใชในโครงการ รอยรัก

รวมใจ สานสายใยมุทิตา ประจําป พ.ศ. 2563 ในวันที่ 18 ก.ย. 63

              900.00           900.00 เฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ PR0206063090089 11/9/2020 - -

6450 ขออนุมัติเบิกตูครอบพระ จํานวน 7 อัน เพื่อมอบใหผูเกษียณอายุ

ราชการ/ปฏิบัติงาน ของสํานักงานอธิการบดี ประจําป 2563

            2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง เบญญา  ธงชัย PR0206063090114 15/9/2020 - -

6451 ขออนุมัติเบิกคาพระหลวงพอโสธร จํานวน 7 องค เพื่อมอบใหผู

เกษียณอายุราชการ/ปฏิบัติงาน ของสํานักงานอธิการบดี ประจําป 2563

          14,000.00      14,000.00 เฉพาะเจาะจง วัดโสธรวรารามวรวิหาร PR0206063090113 15/9/2020 - -

6452 ขออนุมัติเบิกคาเชาระบบเสียง ระบบไฟเวที เพื่อใชในโครงการรอยรัก

รวมใจ สานสายใยมุทิตา ประจําป 2563 วันที่ 18 ก.ย. 63

            9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร เย็นสุดใจ PR0206063090172 18/9/2020 - -

6453 ขออนุมัติจัดจางดอกไมตกแตงสถานที่ เพื่อใชในโครงการเกียรติภูมิแหง

บูรพา 2563 วันที่ 24 ก.ย. 63

          70,000.00      70,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร PR0206063090191 21/9/2020 - -

6454 ขออนุมัติเบิกคาเชาอุปกรณระบบแสง และอุปกรณระบบเสียง เพื่อใช

ในโครงการเกียรติภูมิแหงบูรพา 2563

          38,000.00      38,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ  เผือกผิววงศ PR0206063090203 22/9/2020 - -
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6455 ขออนุมัติเบิกคาจางการแสดง และคาจางวงดนตรี เพื่อใชในโครงการ

เกียรติภูมิแหงบูรพา 2563

          23,000.00      23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะโชค  ลีลอย PR0206063090204 22/9/2020 - -

6456 ขออนุมัติเบิกคาปายไวนิล เพื่อใชในโครงการเกียรติภูมิแหงบูรพา 2563             5,400.00        5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR0206063090202 22/9/2020 - -

6457 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถยนต ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร PR0206063090040 7/9/2020 - -

6458 ขออนุมัติเบิกเงินคาปะยางรถสวัสดิการ เบอร 16 1,230.50 1,230.50 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต PR0206063090053 8/9/2020 - -

6459 ขออนุมัติเบิกเงินคาปะยางรถสวัสดิการ หมายเลข 18 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต PR0206063090051 8/9/2020 - -

6460 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถอเนกประสงค ทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี 

จํานวน 12 รายการ

6,523.26 6,523.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีฮอนดา ออโตโมบิล จํากัก PR0206063090079 10/9/2020 - -

6461 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถจักรยานยนต ทะเบียน 1กร 1479 ชลบุรี 1,000.01 1,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต จํากัด PR0206063080258 10/9/2020 - -

6462 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถจักรยานยนต ทะเบียน 1 กร 1480 

ชลบุรี

1,136.00 1,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต จํากัด PR0206063090077 10/9/2020 - -

6463 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตู ทะเบียน นง-4308 ชลบุรี จํานวน 9 

รายการ

6,310.86 6,310.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206063090107 14/9/2020 - -

6464 ขออนุมัติเบิกเงินคาแบตเตอรี่ 12 V 150Ah จํานวน 8 ลูก 79,608.00 79,608.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206063090110 14/9/2020 - -

6465 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถยนตของงานสาธารณูปโภค จํานวน 3 

รายการ

1,658.50 1,658.50 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง PR0206063090180 19/9/2020 - -

6466 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเปลี่ยนเสาไฟฟา จํานวน 1 งาน 50,290.00 50,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุรักษ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PR0206063090221 24/9/2020 - -

6467 ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินคาวัสดุเพื่ออํานวยความสะดวกแกผู

ปฎิบัติงานภายในกองบริหารวิทยาเขตสระแกว(จุป+ปะยาง)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานแหลมการยาง PR0209063090002 2/9/2020 - -
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6468 ขออนุมัติจัดซื้อและขอเบิกเงินคาวัสดุเพื่ออํานวยความสะดวกแก

ผูปฏิบัติงานภายในกองบริหารวิทยาเขตสระแกว

2,470.00 2,470.00 เฉพาะเจาะจง รานศูนยไอทีวัฒนานคร PR0209063090009 8/9/2020 - -

6469 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย ภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

1,133.00 1,133.00 เฉพาะเจาะจง องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร PR0209063090008 8/9/2020 - -

6470 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุในการรับรองแขก บุคลากร ของกอง

บริหารวิทยาเขตสระแกว

1,738.00 1,738.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน PR0209063090010 9/9/2020 - -

6471 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานประชาสัมพันธ 1,740.00 1,740.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน PR0209063090011 9/9/2020 - -

6472 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมรสบัสปรับอากาศ หมายเลข

ทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง รานวงคสวัสดิ์บริการ PR0209063090023 11/9/2020 - -

6473 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมกระจกหนาตางอาคารศูนย

กิจกรรมนิสิต

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ตี๋เหล็กดัด PR0209063090024 14/9/2020 - -

6474 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณในโครงการสานสัมพันธนองพี่

ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยกิจกรรมนิสิต

9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรัพยทรายทอง 2016 PR0209063090027 14/9/2020 - -

6475 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานชาง สําหรับใชเปนวัสดุในการ

ปฏิบัติงานชาง

2,696.40 2,696.40 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR0209063090025 14/9/2020 - -

6476 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานชาง 1,792.25 1,792.25 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR0209063090026 14/9/2020 - -

6477 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ําดื่มถัง 128.00 128.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธิ์ศรี PR0209063090030 15/9/2020 - -

6478 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดนิทรรศการของสาขา

พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร สําหรับการตอนรับสภา

มหาวิทยาลัยบูรพา

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานลานแชมปอิงคเจ็ท 

รานตนกลากอปป 

บมจ.สยามแม็คโคร

PR0209063090029 15/9/2020 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6479 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณ ที่ใชในการจัดนิทรรศการใน

การตอนรับสภามหาวิทยาลัย

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพา  เพ็งสา PR0209063090031 16/9/2020 - -

6480 ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินคาวัสดุเพื่ออํานวยความสะดวกแก

ผปฏิบัติงานภายในกองบริหารวิทยาเขตสระแกว

1,128.00 1,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จํากัด PR0209063090033 17/9/2020 - -

6481 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนงานรวมถึงปญหาและอุปสรรค มหาวิทยาลัย วิทยา

เขตสระแกว ซึ่งระบุไวในระเบียบวาระที่ 7.3.1 การประชุม

คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย (สัญจร)

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR0209063090037 18/9/2020 - -

6482 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมรถตูหมายเลขทะเบียน นข 

3484 สระแกว หมายเลขครุภัณฑ 600300101000001

6,146.08 6,146.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระแกว ผูจําหนายโตโยตา จํากัด PR0209063090038 21/9/2020 - -

6483 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสํานักงาน ของกองบริหารวิทยาเขต

สระแกว

57,700.00 57,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน PR0209063090041 23/9/2020 - -

6484 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองเรียน 

อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ จํานวน 6 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 

5401014010379,5401014010380,5401014010384,5401014010

385,5401014010421,5401014010422

17,900.00 17,900.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย PR0209063090044 24/9/2020 - -

6485 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุเพื่อใชเปนวัสดุในงานภาคสนามในกอง

บริหารวิทยาเขตสระแกว

22,155.42 22,155.42 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR0209063090043 24/9/2020 - -

6486 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคา พ.ร.บ. รถยนต หมายเลขทะเบียน นข 

3426 สระแกว

1,182.35 1,182.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมงคลประกันภัย จํากัด (มหาชน) PR0209063090042 24/9/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6487 ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินคาวัสดุอํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน

ภาคสนาม-กองบริหารวิทยาเขตสระแกว (ครัชเครื่องตัดหญา)

428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยประดิษฐวัฒนา PR0209063090045 25/9/2020 - -

6488 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานชางของกองบริหารวิทยาเขตสระแกว 8,533.25 8,533.25 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR0209063090048 25/9/2020 - -

6489 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR0209063090051 25/9/2020 - -

6490 ขออนุมัติซื้อและเปดเงินคาไสกรองเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น หมายเลข

ครุภัณฑ 60090091000001 และ 60090091000002

13,000.00 10,780.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เมกาโฮมเซ็นเตอร สาขาอรัญประเทศ PR0209063090050 25/9/2020 - -

6491 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานชางงาน ภาคสนาม เพื่อใชซอมแซม

อุปกรณตาง ๆ ของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

1,932.42 1,932.42 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR0209063090047 25/9/2020 - -

6492 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาปรับภูมิทัศน บริเวณขอบสระน้ํา 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญชัย เกษสกุล PR0209063090049 25/9/2020 - -

6493 ขออนุมัติซื่อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณสําหรับงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตสระแกว

4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน PR0209063090052 28/9/2020 - -

6494 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจาง ซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองเรียน 

อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ จํานวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 

5401014010271 และ 5401014010272

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย PR0209063090055 28/9/2020 - -

6495 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 16,949.12 16,949.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR0209063090053 28/9/2020 - -

6496 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานชางเพื่อใชเปนวัสดุในการปฏิบัติงานชางในการ

ซอมแซมไฟรายทางบริเวณทางเขามหาวิทยาลัย และหองน้ําหแพัก

นิสิตหญิง

7,094.10 7,094.10 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR0209063090054 28/9/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6497 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมไฟรายทางและไฟแสงสวางทาง

ไปหอพักบุคลากร

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง รานตนไม (เจเตือน) PR0209063090062 29/9/2020 - -

6498 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย ภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร PR0209063090060 29/9/2020 - -

6499 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานภาคสนาม ของกองบริหารวิทยา

เขตสระแกว

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร PR0209063090064 29/9/2020 - -

6500 ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินคาวัสดุงานชางเพื่ออํานวยความสะดวกแก

ผูปฏิบัติงานกองบริหารวิทยาเขตสระแกว

210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง รานจันทรวลีเครื่องกรองน้ํา PR0209063090061 29/9/2020 - -

6501 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาตนไมและเมล็ดพันธ เพื่อใชในการปรับภูมิ

ทัศน ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน พวงเงิน PR0209063090063 29/9/2020 - -

6502 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ําดื่มขวด สําหรับรับรองแขก นิสิตและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานคลองมะนาว PR0209063090065 29/9/2020 - -

6503 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 35,700.00 35,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0218063090013 8/9/2020 - -

6504 จางซอมจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน PR0218063090011 8/9/2020 - -

6505 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4 20,972.00 20,972.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด PO0218063090001 14/9/2020 - -

6506 ซื้อเสื้อกั๊กสะทอนแสง 1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แสนสุข เซฟตี้ ไฟร PR0218063090014 8/9/2020 - -

6507 จางเคลือบบัตรหอพัก 6,895.00 6,895.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR0218063090012 8/9/2020 - -

6508 ซื้อวัสดุ จํานวน 14 ชนิด 5,432.00 5,432.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0218063090016 8/9/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6509 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเสื้อ 11,040.00      11,040.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญรัตน ปฐมพงศนิติกร PR0206063080320 1/9/2020 - -

6510 ขอความเห็นชอบเสนอจางพิมพโปสเตอร 1,819.00        1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข ปริ้นติ้ง จํากัด PR0206063090233 25/9/2020 - -

6511 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุเพื่อใชในโครงการ 6,294.00        6,294.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0206063090236 25/9/2020 - -

6512 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําโลโก 35,000.00      35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีแอล พรีเมี่ยม โปรดักส จํากัด PR0206063090237 25/9/2020 - -

6513 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อธงราว 4,800.00        4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR0206063090235 25/9/2020 - -

6514 ขออนุมัติเบิกคาติดตั้งมานมวนกันแสง หองสํานักงานกองบริหารการ

วิจัยและนวัตกรรม

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มณพัณฐ รุงวัฒนกนกกุล PR0206063090111 15/9/2020 - -

6515 ขออนุมัติเบิกคาซอมแซมอุปกรณผามาน เนื่องจากมานชํารุดไมสามารถ

เปด-ปดได

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มณพัณฐ รุงวัฒนกนกกุล PR0206063090112 15/9/2020 - -

6516 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษชําระมวนใหญ 2 ชั้น คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร

94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. อินเตอรเทรด           

         ราคาซื้อ 94,160 บาท

PO0300063090001 1/9/2563 - -

6517 ขออนุมัติจัดจางทําหนังสือสรุปพัฒนาการคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา 2562 ''อดีตสูปจจุบัน กาวยาง

สูอนาคต''

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง           ราคาจาง 50,000 

บาท

PO0300063090004 15/9/2563 - -

6518 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 500.00 PR0400063090016 2/9/2563 - -

6519 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 2,954.00 PR0400063090014 2/9/2563 - -

6520 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด 600.00

PR0400063090019 2/9/2563 - -

6521 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,340.00 PR0400063090015 2/9/2563 - -

6522 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 240.00 PR0400063090028 2/9/2563 - -

6523 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 1,000.00 PR0400063090024 2/9/2563 - -
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6524 ขออนุมัติซื้อเสื้อพละและกางเกงพละ 36,750.00 36,750.00 เฉพาะเจาะจง รานเพ็ญทรัพย 36,750.00 PR0400063080106 2/9/2563 - -

6525 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับไหวสิ่งศักดิ์ 80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง รานแมประภาสังฆภัณฑ 80.00 PR0400063090029 2/9/2563 - -

6526 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 868.00 868.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 868.00 PR0400063090021 2/9/2563 - -

6527 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00 PR0400063090017 2/9/2563 - -

6528 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063090018 2/9/2563 - -

6529 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063090020 2/9/2563 - -

6530 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00 PR0400063090053 3/9/2563 - -

6531 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,500.00 PR0400063090044 3/9/2563 - -

6532 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063090054 3/9/2563 - -

6533 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี. พริ้นช็อป 1,000.00 PR0400063090036 3/9/2563 - -

6534 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063090033 3/9/2563 - -

6535 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําวุฒิบัตร 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 2,400.00 PR0400063090049 3/9/2563 - -

6536 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําปายไวนิล 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 600.00 PR0400063090047 3/9/2563 - -

6537 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําคูมือประกอบการอบรม 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย โคตรศรีเมือง 12,000.00 PR0400063090048 3/9/2563 - -

6538 ขออนุมัติจางทําตรายาง 1,369.60 1,369.60 เฉพาะเจาะจง รานศรีศิลปการพิมพ 1,369.60 PR0400063090040 3/9/2563 - -

6539 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑในการสาธิตและฝกปฏิบัติ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จํากัด 448.00 PR0400063090052 3/9/2563 - -

6540 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 774.00 774.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 774.00 PR0400063090055 3/9/2563 - -

6541 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 500.00 PR0400063090035 3/9/2563 - -
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6542 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 586.00 586.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 586.00 PR0400063090056 3/9/2563 - -

6543 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00 PR0400063090038 3/9/2563 - -

6544 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063090032 3/9/2563 - -

6545 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 334.00 334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 334.00 PR0400063090043 3/9/2563 - -

6546 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 300.00 PR0400063090034 3/9/2563 - -

6547 ขออนุมัติซื้อวัสดุจัดกิจกรรม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เค.เอ็น 5,000.00 PR0400063090050 3/9/2563 - -

6548 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถ พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดา สุวรรณกอน 3,800.00 PR0400063090045 3/9/2563 - -

6549 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 1,000.00 PR0400063090039 3/9/2563 - -

6550 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00 PR0400063090037 3/9/2563 - -

6551 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,185.00 PR0400063090061 8/9/2563 - -

6552 ขออนุมัติเชาหองประชุม พรอมอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณ 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปกกี้ โคฟ จํากัด 5,620.00 PR0400063090062 8/9/2563 - -

6553 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 48,404.19 48,404.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 48,404.19 PR0400063090060 8/9/2563 - -

6554 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00 PR0400063090064 8/9/2563 - -

6555 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063090059 8/9/2563 - -

6556 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,493.50 PR0400063090063 8/9/2563 - -
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6557 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมเปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และ

อุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุการใชงานของรถยนต

13,578.30 13,578.30 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด ประเทศไทย 

13,578.30

PR0400063090081 9/9/2563 - -

6558 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมเปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และ

อุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุการใชงานของรถยนต

5,596.10 5,596.10 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด ประเทศไทย 

5,596.10

PR0400063090082 9/9/2563 - -

6559 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,820.00 PR0400063090095 10/9/2563 - -

6560 ขออนุมัติจางเหมาบริการสแกนสําเนาแบบแปลนอาคาร 2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 2,580.00 PR0400063090080 10/9/2563 - -

6561 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 6,513.02 6,513.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 6,513.02 PR0400063090093 10/9/2563 - -

6562 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 2,094.00 PR0400063090098 10/9/2563 - -

6563 ขออนุมัติจางจัดทําปายไวนิล 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 750.00 PR0400063090084 10/9/2563 - -

6564 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  1,000.00 PR0400063090099 10/9/2563 - -

6565 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 500.00 PR0400063090100 15/9/2563 - -

6566 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ค และซอมเปลี่ยนอุปกรณที่

เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุการใชงานของ

รถยนต

33,148.60 33,148.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด ประเทศไทย 

33,148.60

PR0400063090113 15/9/2563 - -

6567 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามอายุการใชงานและซอม

เปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุ

การใชงาน

2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส. อารยยางยนต 2,033.00 PR0400063090114 15/9/2563 - -

6568 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 100.00 PR0400063090106 15/9/2563 - -

6569 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 300.00 PR0400063090107 15/9/2563 - -

6570 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง สดใส กอปป 500.00 PR0400063090103 15/9/2563 - -

6571 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063090109 15/9/2563 - -
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6572 ขออนุมัติจางแปลเอกสาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธยา สุวรรณพูล 3,000.00 PR0400063090105 15/9/2563 - -

6573 ขออนุมัติซื้อตัวเก็บขอมูลหนวยความจํา (ฮารดดิสก) 24,024.00 24,024.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด สาขา 00007

 24,024.00

PR0400063090112 15/9/2563 - -

6574 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 240.00 PR0400063090104 15/9/2563 - -

6575 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 600.00 PR0400063090110 15/9/2563 - -

6576 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 351.00 351.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 351.00 PR0400063090108 15/9/2563 - -

6577 ขออนุมัติซื้อแฟมคลิปบอรดปกหนัง พรอมสกรีน 30,762.50 30,762.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอสที โอเวอรซีส จํากัด 30,762.50 PR0400063080107 15/9/2563 - -

6578 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามอายุการใชงานและซอม

เปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุ

การใชงาน

16,306.80 16,306.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด ประเทศไทย 

16,306.80

PR0400063090117 16/9/2563 - -

6579 ขออนุมัติจางเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต บํารุงรักษา และแกไขการ

ทํางานของระบบ

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงศ อยูขวัญ 85,000.00 PO0400063090003 16/9/2563 - -

6580 ขออนุมัติซื้อชอดอกไมสด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya Florist 1,000.00 PR0400063090119 16/9/2563 - -

6581 ขออนุมัติซื้อโคมไฟติดเพดาน แบบโคมตะแกรงติดลอย 66,795.82 66,795.82 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไลทติ้ง พลัส แอนด อิเล็คทริค 

66,795.82

PR0400063090126 16/9/2563 - -

6582 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณเครื่องมือชาง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

7,325.00

PR0400063090118 16/9/2563 - -

6583 ขออนุมัติซื้อหลอดไฟ LED T8 และวัสดุอุปกรณ 92,212.60 92,212.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลทติ้ง จํากัด 92,212.60 PR0400063090125 16/9/2563 - -

6584 ขออนุมัติซื้อแผนอะคริลิค พรอมติดตั้ง 86,500.00 86,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ อาญาเมือง 86,500.00 PO0400063090004 16/9/2563 - -
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6585 ขออนุมัติซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชประกอบการ

ฝกอบรมฯ

2,290.00 2,290.00 เฉพาะเจาะจง ราน BiG TiGeR 2,290.00 PR0400063090123 16/9/2563 - -

6586 ขออนุมัติซื้อกรวยน้ําดื่ม และกระดาษเช็ดมือ 18,511.00 18,511.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. อินเตอรเทรด 

18,511.00

PR0400063090133 17/9/2563 - -

6587 ขออนุมัติซื้อขออนุมัติซื้อน้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อ 13,520.00 13,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด 13,520.00 PR0400063090132 17/9/2563 - -

6588 ขออนุมัติซื้อขาวสาร 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,302.00 PR0400063090140 17/9/2563 - -

6589 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนแกส จํากัด 350.00 PR0400063090130 17/9/2563 - -

6590 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,175.00 PR0400063090134 17/9/2563 - -

6591 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,963.00 PR0400063090129 17/9/2563 - -

6592 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 960.00 PR0400063090131 17/9/2563 - -

6593 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําปายหนางาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 300.00 PR0400063090163 18/9/2563 - -

6594 ขออนุมัติซื้อดอกไมตกแตงสถานที่ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โรงแรมรัตนชล 3,000.00 PR0400063090160 18/9/2563 - -

6595 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง รานทอง 99 กะรัต 24,000.00 PR0400063090156 18/9/2563 - -

6596 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 3 รายการ และครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 2 รายการ

55,796.00 55,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

51,352.00

PR0400063090174 20/9/2563 - -

6597 ขออนุมัติซื้อผามาน พรอมติดตั้ง 40,601.36 40,601.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเค เอคเซคคิวทีฟ จํากัด 40,601.36 PR0400063090165 20/9/2563 - -

6598 ขออนุมัติซื้อโตะสามเหลี่ยมเขามุม 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ใชฮง เฟอรนิเจอร 8,560.00 PR0400063090171 20/9/2563 - -

6599 ขออนุมัติซื้อโคมไฟสนาม 19,960.00 19,960.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไลทติ้ง พลัส แอนด อิเล็คทริค 

17,600.00

PR0400063090172 20/9/2563 - -
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6600 ขออนุมัติซื้อสปอรตไลท LED 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ (สาขาชลบุร)ี จํากัด 

7,476.00

PR0400063090173 20/9/2563 - -

6601 ขออนุมัติจางแปลเอกสาร 33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธยา สุวรรณพูล 33,500.00 PR0400063090186 21/9/2563 - -

6602 ขออนุมัติซื้อขาตั้งเสาธง 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช 4,560.00 PR0400063090196 21/9/2563 - -

6603 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 73,729.98 73,729.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 73,729.98 PO0400063090005 21/9/2563 - -

6604 ขออนุมัติซื้อดอกไมพลาสติกและวัสดุอุปกรณ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีฟลอรีส 70,000.00 PR0400063090177 21/9/2563 - -

6605 ขออนุมัติซื้อแผนนั่งเกาอี้สําหรับซอมเปลี่ยนเกาอี้นั่งเรียนชนิดติดตั้งถาวร 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลจักร อินเตอรเทรด จํากัด 8,025.00 PR0400063090187 21/9/2563 - -

6606 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน 39,927.05 PR0400063090195 21/9/2563 - -

6607 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 2,952.03 2,952.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 2,952.03 PR0400063090193 21/9/2563 - -

6608 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 510.00 PR0400063090181 21/9/2563 - -

6609 ขออนุมัติซื้อปากกา และไสปากกาลงนามสําหรับผูบริหาร 952.02 952.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 952.02 PR0400063090194 21/9/2563 - -

6610 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม 

2,461.00

PR0400063090198 22/9/2563 - -

6611 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด 12,176.00

PR0400063090201 22/9/2563 - -

6612 ขออนุมัติซื้อรถขาไถ 26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน TFBabyland 10,500.00 PR0400063090170 22/9/2563 - -

6613 ขออนุมัติซื้อพวงมาลา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya Florist 1,500.00 PR0400063090197 22/9/2563 - -

6614 ขออนุมัติจางกออางซักลาง 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 13,992.34 PR0400063090215 23/9/2563 - -
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6615 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 1,435.00 1,435.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 1,435.00 PR0400063090207 23/9/2563 - -

6616 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 700.00 PR0400063090208 23/9/2563 - -

6617 ขออนุมัติซื้อจารบี 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 985.00 PR0400063090209 23/9/2563 - -

6618 ขออนุมัติจางทําตรายาง 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีศิลปการพิมพ 214.00 PR0400063090228 24/9/2563 - -

6619 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 70,977.70 70,977.70 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

70,977.70

PO0400063090006 24/9/2563 - -

6620 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 5,676.00 5,676.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด สาขา 00007

 5,676.00

PR0400063090229 24/9/2563 - -

6621 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 3,978.07 3,978.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 3,978.07 PR0400063090206 24/9/2563 - -

6622 ขออนุมัติจางจัดทําวิดีทัศนประวัติผูเกษียณฯ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสงค เทาดี 500.00 PR0400063090243 25/9/2563 - -

6623 ขออนุมัติจางจัดทําวิดีทัศนประวัติผูเกษียณฯ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบรรณฑาวรรณ แคชชาเนียน 500.00 PR0400063090247 25/9/2563 - -

6624 ขออนุมัติจางจัดทําวิดีทัศนประวัติผูเกษียณฯ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง อุมาพร หัตถกิจอุดม 500.00 PR0400063090250 25/9/2563 - -

6625 ขออนุมัติจางจัดทําวิดีทัศนประวัติผูเกษียณฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รมณ อินทวงษ 1,000.00 PR0400063090244 25/9/2563 - -

6626 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําวารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

บรพา

19,400.00 19,400.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ 19,400.00 PR0400063090234 25/9/2563 - -

6627 ขออนุมัติซื้อกระดาษถายเอกสาร 77,532.20 77,532.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จํากัด 77,532.20 PR0400063090236 25/9/2563 - -

6628 ขออนุมัติเชาชุดนักแสดง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดีโฟร 2,000.00 PR0400063090251 25/9/2563 - -

6629 ขออนุมัติซื้ออุปกรณการแสดง 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางนัทธมน ธัชชยันต 1,400.00 PR0400063090248 25/9/2563 - -
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6630 ขออนุมัติซื้ออุปกรณสําหรับจัดทําชุดการแสดง 313.00 313.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 313.00 PR0400063090249 25/9/2563 - -

6631 ขออนุมัติซื้อโตะหมูบูชา 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเจษจุฑา เฟอรนิเจอรไมสัก ชลบุรี 7,500.00 PR0400063090178 25/9/2563 - -

6632 ขออนุมัติเชาชุดนักแสดง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแกวทับทิม 2,000.00 PR0400063090245 25/9/2563 - -

6633 ขออนุมัติเชาชุดนักแสดง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแกวทับทิม 2,000.00 PR0400063090246 25/9/2563 - -

6634 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ 66,596.80 66,596.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด 66,596.80 PR0400063090238 25/9/2563 - -

6635 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,300.00 PR0400063090260 28/9/2563 - -

6636 ขออนุมัติซื้อกลองพลาสติก 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

5,980.00

PR0400063090257 28/9/2563 - -

6637 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1,200.00

PR0400063090262 28/9/2563 - -

6638 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑการศึกษา จํานวน 3 รายการ 45,200.00 45,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 26,800.00 PR0400063090226 28/9/2563 - -

6639 ขออนุมัติซื้อตนไมเทียมทําจากพลาสติก 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล จํากัด (มหาชน) 

28,199.75

PR0400063090253 28/9/2563 - -

6640 ขออนุมัติซื้อโตะไมขนาดเล็ก 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานนองน้ําฝนเครื่องครัว 840.00 PR0400063090259 28/9/2563 - -

6641 ขออนุมัติซื้อธงชาติ และธงประจําพระองค 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานธงวันชาติ 1,800.00 PR0400063090256 28/9/2563 - -

6642 ขออนุมัติซื้อพานพุมเงินพุมทอง 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศ. สังฆภัณฑ 2,550.00 PR0400063090255 28/9/2563 - -

6643 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 2,984.00 PR0400063090261 28/9/2563 - -

6644 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 690.00 PR0400063090258 28/9/2563 - -
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6645 ขออนุมัติซื้อถุงกระสอบพลาสติก 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนบิ้วตี้มารท 1,020.00 PR0400063090254 28/9/2563 - -

6646 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม 

2,033.00

PR0400063090280 29/9/2563 - -

6647 ขออนุมัติซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชอง 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 29,800.00 PR0400063090166 29/9/2563 - -

6648 ขออนุมัติซื้อพวงมาลัย 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya Florist 2,000.00 PR0400063090297 29/9/2563 - -

6649 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 16,560.00 16,560.00 เฉพาะเจาะจง รานสุนา ตนไมหยก 16,560.00 PR0400063090302 30/9/2563 - -

6650 ขออนุมัติซื้อถุงมือทางการแพทย 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 99,900.00 PR0400063090313 30/9/2563 - -

6651 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 15,453.00 15,453.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 15,453.00 PR0400063090304 30/9/2563 - -

6652 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR0500063090030 3/9/2020 - -

6653 จางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร

1,728.60 1,728.60 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ PR0500063090035 3/9/2020 - -

6654 จางถายเอกสารและเขาเลมคูมือการศึกษาสําหรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา และถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1,925.40 1,925.40 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ PR0500063090036 3/9/2020 - -

6655 งานระบบกระดิ่งสัญญาณบอกเวลา 82,154.60 82,154.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PO0500063090001 10/9/2020 - -

6656 งานปรับปรุงแกไขระบบไฟฟาหอง QS2-103/2 และหองศูนยภาษา 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PO0500063090004 10/9/2020 - -
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6657 คาซอมแซมลิฟตโดยสาร อาคาร QS2 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จํากัด PO0500063090005 10/9/2020 - -

6658 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PO0500063090008 10/9/2020 - -

6659 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร 15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PO0500063090007 10/9/2020 - -

6660 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร 10,050.00 10,050.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PO0500063090006 10/9/2020 - -

6661 จางเปลี่ยนชักโครกหองน้ําหญิง ชั้น 2 ชั้น 3 และ ชั้น 4 90,415.00 90,415.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด มาเกตติ้ง จํากัด PO0500063090002 10/9/2020 - -

6662 ขอซื้อหนากากอนามัยแบบผา 6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง นายประภาส  อุนพิชัย PR0500063090033 3/9/2020 - -

6663 ขอซื้อหนังสือ 8,365.70 8,365.70 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR0500063090029 3/9/2020 - -

6664 ขอซื้อดินผสมพรอมปลูก 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์นทีธร วินตาฟารม PR0500063090028 3/9/2020 - -

6665 ขอซื้อกระดาษสติ๊กเกอรสี 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.พานิช กรุป จํากัด (สํานักงานใหญ) PR0500063090053 9/9/2020 - -

6666 ขอจางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 22,748.20 22,748.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PO0500063090009 10/9/2020 - -

6667 ขอซื้อไมจิ้ฟน 30 หอ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นางวันใหม  งามวงษวาน PR0500063090068 11/9/2020 - -

6668 ขอซื้อวัสดุเขาสตอก 21,075.00 21,075.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PO0500063090017 15/9/2020 - -

6669 ขอซื้อวัสดุไฟฟา 6 รายการ 1,046.00 1,046.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR0500063090069 11/9/2020 - -

6670 ขอซื้อหลอดไฟ เดยไลท 12 W 6,779.52 6,779.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮารดแวรเอ็กซเพรส(ไทยแลนด) จํากัด PR0500063090070 11/9/2020 - -

6671 จัดซื้อวัสดุเขาสตอก 16,180.01 16,180.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PO0500063090016 15/9/2020 - -

6672 ขอจางติดสติ๊กเกอรทึบแสง หอง HUSO 503 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิงค ไอเดีย PR0500063090066 11/9/2020 - -

6673 ขอซื้อ Micro SD Card 64 GB 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0500063090067 11/9/2020 - -
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6674 ขอซอมแซมบํารุงรักษาและลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 85,880.34 85,880.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PO0500063090015 14/9/2020 - -

6675 ขอจัดซื้อจัดจางรายการคาใชจายโครงการ ''เกียรติภูมิแหงคณะ

มนษยศาสตรและสังคมศาสตร'' 29 1 คาทําเลมสจิบัตร

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ PR0500063090077 15/9/2020 - -

6676 29.2 ดอกไมตกแตง Backdrop 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมกัลยา PR0500063090077 15/9/2020 - -

6677 29.3 ไมโครง 670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง รานเฮียหมง คาไม PR0500063090077 15/9/2020 - -

6678 29.4 ตะปูเกลียวปลอย ๑ นิ้ว และลวด จํานวน ๕ กิโลกรัม 625.00 625.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.เค.ฮารดแวร PR0500063090077 15/9/2020 - -

6679 29.5 พรมแดง หนา ๑.๒ เมตร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลลักษณ  พลเงิน (รานผา-พรม) PR0500063090077 15/9/2020 - -

6680 29.6 ตนไมตกแตง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสวนเอเดน PR0500063090077 15/9/2020 - -

6681 29.7 ปายชื่องาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธิ์รุงอรุณ PR0500063090077 15/9/2020 - -

6682 29.8 สมุดอวยพร 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0500063090077 15/9/2020 - -

6683 29.9 คาของที่ระลึก (กรอบรูปหลวงปูทวด) 7,164.00 7,164.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโรรา ดีไซน จํากัด PR0500063090077 15/9/2020 - -

6684 29.10 คาโล 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง รานเสียงศักดิ์บล็อค PR0500063090077 15/9/2020 - -

6685 29.11 ปากกา 1,730.00 1,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0500063090077 15/9/2020 - -

6686 ขอจางจัดทําระบบไฟแสงสี และเสียง 1 ระบบ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ลารจ ฟอรจูน 18 PR0500063090078 15/9/2020 - -

6687 ขอจางซอมแซมลิฟตโดยสาร อาคาร QS2 เซนเซอรปองกันประตูหนีบ

ผูโดยสารแบบ โฟโตเซล

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จํากัด PR0500063090084 16/9/2020 - -

6688 ขอซื้อหมึกพิมพ ยี่หอ OKI 79,000.00 79,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PO0500063090019 24/9/2020 - -

6689 วัสดุอื่นๆ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟศเมท (ไทย) PR0600063090001 1/9/2020 - -

6690 ซอมเครื่องปรับอากาศ 6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600063090002 1/9/2020 - -

6691 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 86,000.00 86,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0600063090001 1/9/2020 - -
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6692 จางเก็บสารเคมี 50,959.82 50,959.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PO0600063090004 2/9/2020 - -

6693 วัสดุอื่นๆ 2,205.00 2,205.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR0600063090025 3/9/2020 - -

6694 วัสดุ 9,280.00 9,280.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง PR0600063090027 3/9/2020 - -

6695 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีออส ไซเอนทิฟค จํากัด PR0600063090029 8/9/2020 - -

6696 วัสดุอื่น 46,099.00 46,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0600063090056 9/9/2020 - -

6697 วัสดุ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง PR0600063090080 11/9/2020 - -

6698 วัสดุ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0600063090084 14/9/2020 - -

6699 ขออนุมัติจางปรับปรุงหองปฏิบัติการ 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จําปาบุรี PO0600063090006 14/9/2020 - -

6700 ซอมรถบัส 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหาญ รักสัตย PR0600063090096 15/9/2020 - -

6701 วัสดุอื่นๆ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง PR0600063090094 15/9/2020 - -

6702 วัสดุอื่นๆ 2,093.00 2,093.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อิเลคทริค PR0600063090095 15/9/2020 - -

6703 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 2 รายการ 8,970.00 8,970.00 เฉพาะเจาะจง ยูเนียน สเตชั่นเนอรี่ PR0600063090102 16/9/2020 - -

6704 คาเชารถตู 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ยูเนียน สเตชั่นเนอรี่ PR0600063090097 16/9/2020 - -

6705 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 50 รายการ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0600063090109 16/9/2020 - -

6706 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 5 รายการ 5,610.00 5,610.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยเจริญ สําเพ็ง PR0600063090104 16/9/2020 - -

6707 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 9 รายการ 7,755.00 7,755.00 เฉพาะเจาะจง ST APPLIANCE PR0600063090106 16/9/2020 - -

6708 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 30 รายการ 9,635.00 9,635.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ PR0600063090101 16/9/2020 - -

6709 วัสดุอื่น 9,439.00 9,439.00 เฉพาะเจาะจง ประนอม ศรีสุข, สินชัย บุญประคม. นายศุภชัย 

หลิมพานิชย. บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี.่ รานคา

สวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR0600063090100 16/9/2020 - -

6710 วัสดุ อื่น 9,176.32 9,176.32 เฉพาะเจาะจง บจก.แบงเทรดดิ้ง 1992, บจก.ไอ ที เอส (ไทย

แลนด)

PR0600063090105 16/9/2020 - -
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6711 วัสดุ 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แบงเทรดดิ้ง 1993 PR0600063090108 16/9/2020 - -

6712 วัสดุ 7,075.00 7,075.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสกรณ ฉิมพาลี PR0600063090103 16/9/2020 - -

6713 วัสดุ 4,370.00 4,370.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง PR0600063090120 17/9/2020 - -

6714 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 3 รายการ 1,630.00 1,630.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท นิธิโรจนชลิตา, บจก.บัณฑิตสเตชั่น

เนอรี่

PR0600063090154 23/9/2020 - -

6715 ขออนุมัติจางการแสดง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพิชญา นวลจันทร PR0600063090156 23/9/2020 - -

6716 ขออนุมัติซื้อโลคริสตัลใส 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภางคพักตร หรายเจริญ PR0600063090155 23/9/2020 - -

6717 ขออนุมัติวื้อวัสดุ 3 รายการ 2,480.00 2,480.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya Florist PR0600063090157 23/9/2020 - -

6718 ขออนุมัติเชาเวทีและเครื่องเสียง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการ 33 Seafood PR0600063090158 23/9/2020 - -

6719 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุผาออแกนซา 50'' สีเขียว จํานวน 30 เมตร และผา

ยืดไฮเกรดสีดา จํานวน 20 เมตร คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียด

ใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง วาย ที เค เซ็นเตอร 0994000249357 PR0700063090005 2/9/2020 - -

6720 หมึกปริ้นเตอร Toner HP M175 P/N CE310BK (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จํากัด PR0700063090015 2/9/2020 - -

6721 คาถายเอกสาร จํานวน 1 งาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700063090014 2/9/2020 - -
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6722 คาถายเอกสาร จํานวน 1 งาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700063090013 2/9/2020 - -

6723 ฟลิปสหลอดนีออน 36W,  ฟลิปสหลอดนีออน 18W,บัลลาสต BOVO 

40W, บัลลาสต BOVO 20W ฯลฯ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

24,263.00 24,263.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PO0700063090001 2/9/2020 - -

6724 ขออนุมัติจัดจางทําสติ๊กเกอรสัญลักษณติดเสื้อผูผานจุดคัดกรอง ขนาด 

1.5 cm มี 2 แบบ แบบละ 5 สี พิมพทรงกลมและเหลี่ยมอยางละ 1 

ตารางเมตร ( จํานวน 4000 ดวง/ตารางเมตร) คณะวิศวกรรมศาสตร 

ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR0700063090028 8/9/2020 - -

6725 ขออนุมัติจัดซื้อ หนากาก 3 ชิ้น 3D ปรับสายคลองคอ พรอมสกีน สีขาว

 , หนากาก 3 ชิ้น 3D ปรับสายคลองคอ พรอมสกีน สีดํา , เข็มกัด 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตศักดิ์ สืบประดิษฐ 0203552004244 PR0700063090030 8/9/2020 - -

6726 ขออนุมัติจางออกแบบและจัดทําวีดีทัศน จํานวน 1 งาน (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จาฏพัจน เพ็ชรรัตน PO0700063090002 9/9/2020 - -

6727 ขออนุมัติจัดซื้อ เชือกคลองบัตร, กรอบปายชื่อ (รายละเอียดดังเอกสาร

แนบ)

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

0205559033721

PR0700063090032 9/9/2020 - -

6728 ขออนุมัติจัดจางปรับปรุงระบบทอสงน้ําดีอาคารเกษมจาติกวณิช 224,903.00 224,903.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท จํากัด PO0700063090004 10/9/2020 - -

หนา้ 1048



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6729 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกจํานวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานดวงดีโรจน บางแสน-ชลบุรี PR0700063090034 10/9/2020 - -

6730 ขออนุมัติจางทําเสื้อโปโลและเสื้อยืดคอกลม สําหรับงานแถลงขาวความ

รวมมือจัดตั้งศูนย EEC Automation Park เพื่อเปนการเผยแพรและ

ประชาสัมพันธภารกิจและกิจกรรมของศูนย EEC Automation Park 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจาง

33,800.00 33,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพงษ อุดมพรธนสาร PO0700063090003 10/9/2020 - -

6731 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษ gn-1450 จํานวน 50 แพ็ค รายละเอียดดัง

เอกสารประกอบการจัดซื้อ

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0700063090056 11/9/2020 - -

6732 ขออนุมัติจัดจางทําไวนิล ขนาด 3x1.7 เมตร,ไวนิล ขนาด 2x2.5 เมตร 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

2,265.00 2,265.00 เฉพาะเจาะจง ตนบุญการพิมพ PR0700063090054 11/9/2020 - -

6733 ขออนุมัติจางตกแตงสถานที่ คือ แบล็คดรอบโลโก A หนาทางเขางาน 

ขนาด 2.8x3x0.5 เมตร จํานวน 1 งาน และฉากหลังเวทีพิธีเปด พรอม

ยกพื้นเวทีทางโคง ขนาดพื้นที่ 9 ตารางเมตร จํานวน 1 งาน 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจาง

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PO0700063090009 14/9/2020 - -

6734 ขออนุมัติจัดจางทําธงญี่ปุนบอกทางไปจุดคัดกรอง,ปายไวนิลแสดง

เสนทางไปจุดคัดกรอง,ปายไวนิลจุดคัดกรอง คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

2,290.00 2,290.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา นอมเศียร PR0700063090068 14/9/2020 - -

6735 ขออนุมัติจางตกแตงสถานที่ คือ งานติดฟลมกรองแสงปรอต 80% 

อาคารดานหนางาน จํานวน 1 งาน และงานแผงไมบังตา พลาสวูดหนา 

10 มิลทําสี ขนาด 1.2x2.4 เมตร พรอมติดตั้ง จํานวน 1 งาน เพื่อใชใน

งานโครงการ งานแถลงขาวความรวมมือจัดตั้งศูนย EEC Automation 

Park รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจาง

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PO0700063090011 14/9/2020 - -

6736 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมหองน้ําอาคารเกษมจาติกวนิช  คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

74,966.32 74,966.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท จํากัด PO0700063090006 14/9/2020 - -
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6737 ขออนุมัติจางจัดทําปายประชาสัมพันธ คือ ปายไวนิลติดตั้งโครงไมหนา

มหาวิทยาลัย 1 งาน และปายไวนิลติดธงญี่ปุน 2 หนา 10 ชุด เพื่อใชใน

งานโครงการ งานแถลงขาวความรวมมือจัดตั้งศูนย EEC Automation 

Park รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจาง

10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง นายมนูญ สวยสม PO0700063090010 14/9/2020 - -

6738 ขออนุมัติจางเดินสายไฟฟาพรอมอุปกรณเพิ่มเติม ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

51,160.00 51,160.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เมธาสิริ คอนสตรัคชั่น PO0700063090014 15/9/2020 - -

6739 ขออนุมัติจางทําของที่ระลึกผูเขารวมโครงการ (อื่น ๆ) ไดแก สติ๊กเกอร

ขาวเงาไดคัท จํานวน 10 แผน และ ปายสตารฟ ขนาด 8.5x1.25 ซม. 

จํานวน 60 ใบ เพื่อใชในงานโครงการ งานแถลงขาวความรวมมือจัดตั้ง

ศูนย EEC Automation Park รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจาง

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ตนบุญการพิมพ PR0700063090076 15/9/2020 - -

6740 ขออนุมัติจัด จางทําของที่ระลึกผูเขารวมโครงการ (อื่น ๆ) ถุงผาขนาด ก

xส 13x15 นิ้ว , หนากาก 3 ชิ้น 3D (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วร-พาดี (สํานักงานใหญ) 0573560000055 PR0700063090084 16/9/2020 - -

6741 ขออนุมัติจางเหมาบริการคาตอบแทนผูดําเนินกิจกรรม (คาพิธีกรงาน

แถลงขาว) จํานวน 2 ชั่วโมง ๆ ละ 20,000 บาท ในวันที่ 18 กันยายน 

2563 เพื่อใชในงานโครงการ งานแถลงขาวความรวมมือจัดตั้งศูนย EEC

 Automation Park รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจาง

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชวไรขีด จํากัด PO0700063090015 16/9/2020 - -

6742 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม เอ4 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PO0700063090018 17/9/2020 - -

6743 ขออนุมัติจัดซื้อ หมึกพิมพ HP Laserjet CE285A 15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0700063090017 17/9/2020 - -

6744 ขออนุมัติจางเหมาบริการ คาอุปกรณระบบ แสง สี เสียง (คาจางระบบ

แสง และระบบเสียง) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจาง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ เผือกผิววงศ PO0700063090019 17/9/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6745 ขออนุมัติจัดจาง คาจางทําสื่อประชาสัมพันธ ,โปสเตอร,x-stand  

จํานวน 1 งาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภางค   กองสุรกาญจน 
1929900762410

PR0700063090099 17/9/2020 - -

6746 ขออนุมัติจัดจาง คาจางทําสื่อประชาสัมพันธ ถายภาพนิ่งและวิดีทัศน 

จํานวน 1 งาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภางค   กองสุรกาญจน 
1929900762410

PR0700063090101 17/9/2020 - -

6747 ขอจัดซื้อคาวัสดุอุปกรณ X-Stand ปายสติ๊กเกอรรางวัล และอื่นๆ 10 

รายการ ภาควิศวกรรมไฟฟา

9,760.00 9,760.00 เฉพาะเจาะจง นายสํารวย  ไสยศาสตร 3451000245811 PR0700063090100 17/9/2020 - -

6748 ขออนุมัติจางเหมาบริการ คาอุปกรณระบบ แสง สี เสียง (คาเชาจอ

แอลอีดี Indoor Center 4x6 m. 1 set พรอมอุปกรณโครงสรางและ

พนักงานควบคุม)รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจาง

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักชาติ บุญยัง PO0700063090020 17/9/2020 - -

6749 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร FUJI XEROX รุน WC 5335 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด PO0700063090016 17/9/2020 - -

6750 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกเบญจรงค ขนาด 4 นิ้ว พรอมกลองผาไหม 

จํานวน 3 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการซื้อแนบ

2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0700063090110 23/9/2020 - -

6751 ขออนุมัติจัดจางพิมพปายไวนิลขนาด 190x130 เซนติเมตร จํานวน 2 

ผืน คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการ

จางแนบ

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา นอมเศียร PR0700063090121 24/9/2020 - -

6752 ขออนุมัติจัดจาง คาจางเหมาบริการทําความสะอาดรอบนอกอาคาร 

ดูแลสวน และบํารุงตนไม คณะวิศวกรรมศาสตร งวดที่ 12 เพิ่มเติม

396.00 396.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส PO0700063090022 25/9/2020 - -

6753 ขออนุมัติจัดซื้อ วงจรอิเล็กทรอนิกสEmbedded  จอสัมผัส และอื่นๆ  

10 รายการ เปนจํานวนรวม 1 รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

99,991.50 99,991.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. สมารทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PO0700063090023 28/9/2020 - -

6754 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกันยายน 2563 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน),  บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

PR0800063090002  01/09/2563 - -

6755 ขอจัดจางเหมาบริการซอมเครื่องพิมพ 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จีระนันท กฤตภาส

รุงโรจน

PR0800063090003  01/09/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6756 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส 1,337.50 1,337.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอรนิค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR0800063090001  01/09/2563 - -

6757 ขอจัดซื้อครุภัณฑเพื่อติดตั้งใหหองเรียน สาขากราฟกอารตและกราฟก

มีเดีย

57,245.00 57,245.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0800063090004  01/09/2563 - -

6758 ขอจัดจางเหมาบริการรื้อและติดตั้งเสาไฟสนามหนาลานจอดรถสาขา

ออกแบบเซรามิกส

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ แซตั้ง PR0800063090034  01/09/2563 - -

6759 ขอจัดจางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร ออกแบบเซรามิกส 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง PR0800063090030  09/09/2563 - -

6760 ขอจัดซื้อเครื่องพิมพ เพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาบัณฑิตศึกษา 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด PR0800063090031  09/09/2563 - -

6761 ขอจัดจางจัดเก็บและเพิ่มพื้นที่ขอมูลเว็ปไซตของคณะศิลปกรรมศาสตร 6,650.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง นายจนัสธา ศรีสรวล PR0800063090033  09/09/2563 - -

6762 ขอจัดซื้อหมึกพิมพเพื่อใชในการจัดทํางานในสํานักงานคณบดี สาขา

บัณฑิตศึกษา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ

40,800.00 40,800.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จีระนันท กฤตภาส

รุงโรจน

PR0800063090027  09/09/2563 - -

6763 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในคณะศิลปกรรมศาสตร 7,468.60 7,468.60 เฉพาะเจาะจง ราน  เอส.เค.ฮารดแวร PR0800063090029  09/09/2563 - -

6764 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสํานักงานคณบดี และสาขา

บัณฑิตศึกษา

28,686.67 28,686.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0800063090028  09/09/2563 - -

6765 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนคบุค สาขาบัณฑิตศึกษา 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร ไซเบอร เรโซลูชั่น จํากัด PR0800063090032  09/09/2563 - -

6766 คาจางเหมาบริการติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0800063090045  11/09/2563 - -

หนา้ 1052
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6767 ขอจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก PR0800063090050  15/09/2563 - -

6768 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดเก็บขอมูล ในสาขาบัณฑิตศึกษา 3,580.00 3,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร กรุป จํากัด PR0800063090052  15/09/2563 - -

6769 ขอจัดจางซอมไมโครโฟนไรสาย สาขาบัณฑิตศึกษา 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0800063090051  15/09/2563 - -

6770 ขอจัดจางถายเอกสารเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขา

จิตรกรรม

1,336.00 1,336.00 เฉพาะเจาะจง รานโอตกอบป PR0800063090057  18/09/2563 - -

6771 ขอจางซอมเตาเผา สาขาเซรามิกส ศปก.580201401000001 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา แซอุง PR0800063090058  18/09/2563 - -

6772 ขอจางซอมเครื่องระบบทอระบายน้ําน้ําประปาของคณะศิลปกรรม

ศาสตร

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ  เอี่ยมสอาด PR0800063090073  21/09/2563 - -

6773 ขอจัดทําเอกสารายงาน SAR ของคณะศิลปกรรมศาสตร 3,017.00 3,017.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ  วงษวัฒนพงษ PR0800063090072  21/09/2563 - -

6774 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 1,099.00 1,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) PR0800063090067  21/09/2563 - -

6775 ขอจางติดตั้งไฟสปอรตไลทบริเวณขางหองศิลปนิทรรศการ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ แซตั้ง PR0800063090074  21/09/2563 - -

6776 ขอจัดซื้อกรรไกร เพื่อใชในการเปดงานนิทรรศการตางของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร

1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง  รานศึกษาภัณฑชลบุรี PR0800063090099  24/09/2563 - -

6777 ขอเสนอจางทําโลคริสตัล เพื่อมอบใหกับผูเกษียณอายุ ในโครงการ

แสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการฯ ประจําป 2563 วันที่ 17 ก.ย.

 2563 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภางคพักตร หรายเจริญ PR0900063090015 3/9/2563 - -

หนา้ 1053



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6778 ขอเสนอซื้อดอกกุหลาบริดหนาม เพื่อมอบใหกับผูเกษียณ ในโครงการ

แสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการฯ ประจําป 2563 วันที่ 17 ก.ย.

 2563 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสินีนาฎ ทะรารัมย PR0900063090016 3/9/2563 - -

6779 ขอเสนอจางเหมาตกแตงสถานที่ สําหรับถายภาพหนางาน และบนเวที 

ในโครงการแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการฯ ประจําป 2563 

วันที่ 17 ก.ย. 2563 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปญจมหาลาภ PR0900063090017 3/9/2563 - -

6780 ขอเสนอซื้อถุงกระสอบใสของ สําหรับจัดเก็บของที่ระลึกที่ผูรวมงาน

มอบใหผูเกษียณ ในโครงการแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการฯ 

ประจําป 2563 วันที่ 17 ก.ย. 2563 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.เจริญผล PR0900063090023 8/9/2563 - -

6781 ขออนุมัติคาเชาเต็นท ใชกางสําหรับเตรียมอาหารโตะจีน ในโครงการ

แสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการฯ ประจําป 2563 วันที่ 17 ก.ย.

 2563 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เทงเจียว PR0900063090040 10/9/2563 - -

6782 ขออนุมัติคาเชาชุดการแสดง สําหรับใชแตงตัวในการแสดงและการทํา

กิจกรรม ในโครงการแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการฯ ประจําป

 2563 วันที่ 17 ก.ย. 2563 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย

บูรพา

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพสิษฐ ชาติพจน PR0900063090038 10/9/2563 - -

6783 ขออนุมัติเบิกจายคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต ย-3924 เดือน

 ก.ย 2563

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR1000063090006 2/9/2020 - -

6784 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถบัสตัวตัดลมเสีย 26,033.10 26,033.10 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด ประเทศไทย PR1000063090008 2/9/2020 - -

6785 ขออนุมัติเบิกเงินคาดอกไมและพวงมาลัย โครงการ ดวยรักจากใจ 

สายใยผูกพัน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน นะโมดอกไมสด (โม) PR1000063090009 2/9/2020 - -
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6786 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. 1,815.00 1,815.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063090007 2/9/2020 - -

6787 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับการจัดการเรียนการสอน 3,801.00 3,801.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR1000063090022 8/9/2020 - -

6788 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมรายงานการตรวจประเมิน 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000063090027 9/9/2020 - -

6789 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอรสี 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1000063090040 10/9/2020 - -

6790 ขออนุมัติเบิกเงินคาติดตั้งวอลเปเปอร หอง 410 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิชญสุนันท อินคอรปอเรชั่น จํากัด PR1000063090044 11/9/2020 - -

6791 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมปมน้ํา 28,992.00 28,992.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR1000063090065 16/9/2020 - -

6792 ขออนุมัติเบิกเงินคาพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 ก.ย 2563 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน นะโมดอกไมสด (โม) PR1000063090067 18/9/2020 - -

6793 จัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน จํานวน 1 เครื่อง 7,597.00 7,597.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค               ราคาที่ตกลงฯ 

 

PR1200063090011 1/9/2020 - -

6794 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับประมวลผลระดับสูง ชนิด

หนาจอสัมผัส จํานวน 2 เครื่อง

55,854.00 55,854.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เดอะ อินฟนิตี้ ดาตา จํากัด                  

           ราคาที่ตกลงฯ 55,854.00 บาท

PO1200063090001 1/9/2020 - -

6795 จัดซื้อเกาอี้ทํางาน   จํานวน 7 ตัว 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร      ราคาที่ตกลงฯ 

21,000.00 บาท

PO1200063090002 1/9/2020 - -

6796 จัดจางเขาเลม จํานวน 5 เลม 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง รานพิมพทอง                   ราคาที่ตกลงฯ 

250.00 บาท

PR1200063090008 1/9/2020 - -

6797 จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาด 23.8 นิ้ว 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัดราคาที่ตกลงฯ 

16,050.00 บาท

PO1200063090004 1/9/2020 - -

6798 จัดซื้อชุดลําโพงเคลื่อนที่พรอมไมโครโฟนไรสาย จํานวน 1 ชุด 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                  ราคาที่ตกลงฯ 

18,500.00 บาท

PO1200063090003 1/9/2020 - -

6799 จัดซื้อไมโครโฟนไรสาย จํานวน 1 ตัว 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 

4,990.00 บาท

PR1200063090010 1/9/2020 - -

6800 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 54 ถัง 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน       ราคาที่ตกลงฯ 

1,890.00 บาท

PR1200063090018 2/9/2020 - -
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6801 จัดซื้อวัสดุสําหรับพิธี จํานวน 3 รายการ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง รานธรรมรัตน                       ราคาที่ตกลงฯ 

4,600.00 บาท

PR1200063090020 2/9/2020 - -

6802 จัดจางซอมระบบสายสัญญาณใยแกวนําแสงอาคารเรียนรวม - อาคาร

สํานักคอมพิเตอร   จํานวน 1 งาน

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 

55,000.00 บาท

PO1200063090005 14/9/2020 - -

6803 จัดจางซอมอุปกรณจัดเก็บขอมูลศูนยสารสนเทศสําหรับภาวะฉุกเฉิน  

หมายเลขครุภัณฑ 561501404000007 จํานวน 1  เครื่อง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 

35,000.00 บาท

PO1200063090007 16/9/2020 - -

6804 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 13.60 ลิตร (คาน้ํามันพนักงาน

รับสงหนังสือประจําเดือนกันยายน 2563 ทะเบียนรถ 2 กฎ 4115 

ชลบุร)ี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง              ราคาที่ตกลงฯ 

400.00 บาท

PR1200063090047 21/9/2020 - -

6805 จัดซื้อตลับหมึกโทนเนอร HP LaserJet Pro 200 color จํานวน 4 

กลอง

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด ราคาที่

ตกลงฯ 13,000.00 บาท

PO1200063090008 21/9/2020 - -

6806 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 81 ถัง 2,835.00 2,835.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน          ราคาที่ตกลงฯ 

2,835.00 บาท

PR1200063090050 22/9/2020 - -

6807 คาบริการตรวจสอบแกกระแสไฟฟาขัดของ  จํานวน 1 งาน 5,292.27 5,292.27 เฉพาะเจาะจง  ใบแจงหนี้คาบริการตรวจสอบแกกระแสไฟฟา

ขัดของจากการไฟฟาสวนภูมิภาคบางแสน ราคา 

5,292.27 บาท

PR1200063090058 23/9/2020 - -

6808 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง PR1300063090014 1/9/2020 - -

6809 จางสงเอกสาร 8,966.00 8,966.00 เฉพาะเจาะจง บ.แฟลช เอ็กเพรส PR1300063090011 3/9/2020 - -

6810 ซื้อถุงมืออนามัย 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จํากัด PR1300063090015 8/9/2020 - -

6811 จางจัดพิมพสีเลมsar 7,475.00 7,475.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1300063090030 11/9/2020 - -

6812 ซื้อกระดาษถายเอกสารA 4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR1300063090029 11/9/2020 - -
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6813 จางเหมาออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑตนแบบผลงานทรัพยสินทาง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรวรินทร กิตติอนันท PR1300063090045 15/9/2020 - -

6814 จางเหมาออกแบบและจัดทําแผนพับ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชามนช ผลพฤกษา PR1300063090043 15/9/2020 - -

6815 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถตูทะเบียน นง 8224 ชบ. 4,680.18 4,680.18 เฉพาะเจาะจง บ.โตดยตา จี เอ็น ดี ชลบุรีจํากัด PR1300063090048 15/9/2020 - -

6816 จางเหมาออกแบบและจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชามนช ผลพฤกษา PR1300063090044 15/9/2020 - -

6817 จางถายเอกสาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณิษา มีสุข PR1300063090046 15/9/2020 - -

6818 จางถายเอกสาร 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณิษา มีสุข PR1300063090042 15/9/2020 - -

6819 จางถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณิษา มีสุข PR1300063090041 15/9/2020 - -

6820 จางถายเอกสาร 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณิษา มีสุข PR1300063090047 15/9/2020 - -

6821 จางถายเอกสาร 832.00 832.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1300063090061 17/9/2020 - -

6822 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063090056 17/9/2020 - -

6823 จางถายเอกสาร 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1300063090062 17/9/2020 - -

6824 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 12 เอ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063090059 17/9/2020 - -

6825 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 17 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063090057 17/9/2020 - -

6826 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063090054 17/9/2020 - -

6827 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063090055 17/9/2020 - -

6828 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063090058 17/9/2020 - -
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6829 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063090060 17/9/2020 - -

6830 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรชัย บุตรน้ําเพชร PR1300063090064 22/9/2020 - -

6831 ขอความเห็นชอบจางยายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปยกแอร 2005 จํากัด PR1400063090014 3/9/2020 - -

6832 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน PR1400063090008 3/9/2020 - -

6833 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องสํารองไฟฟา 16,900.00 16,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063090010 3/9/2020 - -

6834 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องอานและบันทึกขอมูล 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063090016 3/9/2020 - -

6835 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1400063090011 3/9/2020 - -

6836 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1400063090009 3/9/2020 - -

6837 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย PR1400063090013 3/9/2020 - -

6838 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จ.ีวัสดุครุภัณฑ PR1400063090012 3/9/2020 - -

6839 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อน้ํามันดีเซล 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร PR1400063090004 3/9/2020 - -

6840 ขอความเห็นชอบซอมเครื่องปรับอากาศ 32,528.00 32,528.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปยกแอร 2005 จํากัด PR1400063090015 3/9/2020 - -

6841 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกระดาษแรกซีน 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง สยามไลบรารี่ PR1400063090018 8/9/2020 - -
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6842 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 4,648.00 4,648.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR1400063090017 8/9/2020 - -

6843 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ Power Supply 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063090033 16/9/2020 - -

6844 ขอความเห็นชอบซอมและยายเครื่องปรับอากาศ 17,548.00 17,548.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปยกแอร 2005 จํากัด PR1400063090035 16/9/2020 - -

6845 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อบอรด IOT Controller 1404 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063090034 16/9/2020 - -

6846 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 66,670.00 66,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063090043 21/9/2020 - -

6847 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อของที่ระลึกและจางทําสแตนดี้ไดคัท 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง หางทองเดือนเพ็ญ, นายจักรกริส วัฒนศิริ PR1400063090042 21/9/2020 - -

6848 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อตลับหมึกพิมพ 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR1400063090044 21/9/2020 - -

6849 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อชุดฝกทดลองอุปกรณ IOT 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400063090045 22/9/2020 - -

6850 ขอความเห็นชบเสนอจางบุคคลภายนอก 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร งามสําเร็จ PR1400063090055 30/9/2020 - -

6851 ขออนุมัติจัดซื้อหลอดไฟและสตารทเตอรของคณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร 2 (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮารดแวรเอ็กซเพรส(ไทยแลนด) จํากัด PR1500063090001 9/9/2563 - -

6852 ขออนุมัตคาซอมแซมและบํารุงรักษาลางเครื่องปรับอากาศอาคาร

สหศึกษาสวนงานคณะโลจิสติกส

64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนันทวุฒิ วสุธันยรจน PR1600063090001 1/9/2020 - -

6853 คาจางเหมาบริการรถตู รับสงอาจารยพิเศษสอน ป.โท อาจารย กมล

ชนก วันที่ 13 ก.ย.63

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนห นุชพันธ PR1600063090013 3/9/2020 - -
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6854 ขออนุมัติคาจางออกแบบและจัดพิมพวารสารวิชาการบูรพาโลจิสติกส

และซัพพลายเซน ปที่ 2 ฉบับที่ 3

11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา ดนประดิษฐ PR1600063090027 9/9/2020 - -

6855 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษาเปลี่ยนไมเปลาความยาว4.5เมตร 6,527.00 6,527.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดียอีส PR1600063090046 14/9/2020 - -

6856 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600063090064 18/9/2020 - -

6857 ขออนุมัติซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเขาออก 21,280.00 21,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ.พี.ซัพพลาย จํากัด PR1600063090043 18/9/2020 - -

6858 ขออนุมัติเสนอซื้อกระดาษชําระมวนใหญ สําหรับหองน้ํา 15,300.14 15,300.14 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซัมเซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

2008

PR1700063090004 2/9/2020 - -

6859 ขออนุมัติเสนอจางถายเอกสารและเขาเลม 11,982.00 11,982.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR1700063090020 10/9/2020 - -

6860 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ําดื่มแบบถัง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน PR1700063090021 10/9/2020 - -

6861 ขออนุมัติเสนอซื้อตลับหมึก 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1700063090023 11/9/2020 - -

6862 ขออนุมัติเสนอจางติดตั้งผามาน 5,999.49 5,999.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี เอ็ม อี ชลบุรี 1991 จํากัด PR1700063090029 12/9/2020 - -

6863 ขออนุมัติเสนอซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/70 แกรม 2,728.50 2,728.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR1700063090032 16/9/2020 - -

6864 ขออนุมัติเสนอจางลางเครื่องปรับอากาศ 69,999.40 69,999.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ระยองทวีวัฒนา จํากัด PO1700063090002 16/9/2020 - -

6865 ขออนุมัติเสนอซื้อตลับผงหมึก 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR1700063090031 16/9/2020 - -

6866 ขออนุมัติเสนอจางซอมแซมและบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร 7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด PR1700063090033 16/9/2020 - -

6867 ขออนุมัติเสนอจางซอมเครื่องปรับอากาศ 24,503.00 24,503.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ระยองทวีวัฒนา จํากัด PO1700063090004 16/9/2020 - -
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6868 ขออนุมัติเสนอจางถายเอกสารพรอมเขาเลม 3,125.00 3,125.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR1700063090042 17/9/2020 - -

6869 ขออนุมัติเสนอซื้อหนังสือโมเดลสมการโครงสราง 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ.พี.บลูปริ้นท PR1700063090041 17/9/2020 - -

6870 ขออนุมัติเสนอซื้อไสกรองน้ํา และทอนําน้ํา 5,010.00 5,010.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล PR1700063090043 17/9/2020 - -

6871 ขออนุมัติเสนอจางซอมตัดตอทอน้ําปะปา หองน้ําหญิงชั้น 1 และซอมฝา

เพดานหองน้ําหญิงชั้น 1

3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ.พี.ซัพพลาย จํากัด PR1700063090052 19/9/2020 - -

6872 ขออนุมัติเสนอจางเขาเลมงานวิจัยปกสีดํา 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน ตุนมะโรง PR1700063090058 23/9/2020 - -

6873 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 9/2563 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 

บาท

PR1800063090006 1/9/2020 - -

6874 ขออนุมัติจางถายเอกสารขอสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2563

2,579.85 2,579.85 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 2,579.85 บาท PR1800063090016 3/9/2020 - -

6875 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ (อบรมโครงการเสริมสรางศักยภาพ

บคลากรกีฬารักบี้ฟตบอลสัญจร)

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม/เสนอราคา 8,000 บาท PR1800063090017 8/9/2020 - -

6876 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร 28,550.00 28,550.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/เสนอราคา 28,550 บาท PO1800063090001 22/9/2020 - -

6877 ขออนุมัติซื้อกระดาษชําระและกระดาษเช็ดหนา 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. อินเตอรเทรด/เสนอ

ราคา 16,050 บาท

PO1800063090003 22/9/2020 - -

6878 ขออนุมัติจางจัดทําแผนพีวีซีพรอมพิมพ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน PP Sign Maker & Solution PR1800063090036 22/9/2020 - -

6879 ขออนุมัติจางจัดทําของที่ระลึก (โครงการงานแสดงมุทิตาจิตแกผู

เกษียณอาย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา)

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 33 โปรดักชั่น กรุป จํากัด/เสนอราคา 

2,100 บาท

PR1800063090038 23/9/2020 - -

6880 ขออนุมัติจัดซื้อหลอดตะเกียบ,หัวชําระ,สายฝกบัว และหลอดนีออน 5,410.00 5,410.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสด/ุเสนอราคา 5,410 บาท PR1800063090041 24/9/2020 - -
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6881 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

 เพื่อรับ-สงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับสวนงาน ตามเกณฑ EdPEx ประจําป

การศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพฯ

5,500.00        5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2100063080031 1/9/2020 - -

6882 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชในการ

อบรมการนําเขา สงออกสินคาไปตางประเทศ (สาธารณรัฐประชาชน

จีน) ประจําปงบประมาณ 2563

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานผึ้งนอย PR2200063090001 1/9/2020 - -

6883 ขออนุมัติคาเอกสารเขียนเลมรายงาน จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชใน

โครงการพัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2200063080005 1/9/2020 - -

6884 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ วันที่ 3 กันยายน 2563 

เพื่อรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรเดินทางกลับจากการ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาสําหรับการเรียนการสอนออนไลนใน

ระบบเปด ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR2200063090014 1/9/2020 - -

6885 ขออนุมัติจางซอมตูแชเย็นยี่หอ SANDEN INTERCOOL รุน SYC-110P

 จํานวน 1 เครื่อง เพื่อซอมตูแชเย็นใหกลับมาทําความเย็นไดตามปกติ 

(มบ.จบ.5408010010013) น.ส.เพ็ญนภา ไกรฉวี

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส อาร เครื่องเย็น PR2200063090020 3/9/2020 - -

6886 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเลมรายงาน โครงการทําบุญในวันคลาย

วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ป 2563 (นายไพฑูรย 

ศรีนิล)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2200063090032 10/9/2020 - -

6887 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ เพื่อนํามาใชในพิธีสงฆและสักการะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ายในมหาวิทยาลัยบูรพา ในโครงการทําบุญในวันคลายวัน

สถาปนาคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ป 2563 (นายไพฑูรย ศรีนิล)

4,570.00 4,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จํากัด และ

รานวรรณาดอกไมสด

PR2200063090033 10/9/2020 - -
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6888 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ Laser Toner HP CE285A จํานวน 1 กลอง 

เพื่อใชสําหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารยในคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PR2200063090035 11/9/2020 - -

6889 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ Laser Toner HP CE285A จํานวน 1 กลอง 

เพื่อใชสําหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารยในคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร (อ.ภาณุพงศ ศรีสังวรณ)

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PR2200063090036 11/9/2020 - -

6890 ขออนุมัติซื้อสายแลน Cat6 LINK จํานวน 50 เมตร เพื่อใชสําหรับ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคารเรียนรวม ชั้น 2 สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสาขปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีอัจฉริยะ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PR2200063090044 15/9/2020 - -

6891 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ Laser Toner HP CE285A จํานวน 1 กลอง 

เพื่อใชสําหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารยในคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร (อ.วิจิตรา โหราเรือง)

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PR2200063090049 17/9/2020 - -

6892 ขออนุมัติจางสําเนาเอกสารและเขาเลม จํานวน 45 เลม เพื่อเปน

เอกสารเกี่ยวกับหลักูตรของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาการจัดการโลจิ

สติกสและการคาชายแดน สาขาบริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารทางธุรกิจ

4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปป เซ็นเตอร PR2200063090059 23/9/2020 - -

6893 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพสีดํา Laser Toner HP CF285A 

จํานวน 1 กลอง เพื่อใชสําหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนของ

อาจารยในคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PR2200063090061 24/9/2020 - -

6894 จัดซื้อกลอง สําหรับบันทึกภาพกิจกรรมของนิสิตแพทย 48,680.00 48,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊ก คาเมรา จํากัด (มหาชน) PR2500063090003 1/9/2020 - -
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6895 ซื้อปารติชั่น+กระจกใส ขนาด 80 x 160 ซม. จํานวน 24 แผง พรอม

อุปกรณ

64,800.00 64,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO2500063090006 2/9/2020 - -

6896 คาจางจัดนิทรรศการ โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ''วิชาการ

แพทยบูรพา'' ครั้งที่ ๗

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR2500063090020 2/9/2020 - -

6897 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑเผยแพร จํานวน 2 รายการ 23,850.00 23,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาโครแคร จํากัด PO2500063090004 2/9/2020 - -

6898 คาวัสดุประชาสัมพันธและจัดแสดงนิทรรศการ/คาวัสดุสําหรับการจัด

กิจกรรมและประเมินผล โครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพ

เพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

13,162.00 13,162.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500063080139 2/9/2020 - -

6899 คาวัสดุประชาสัมพันธและจัดแสดงนิทรรศการ/คาวัสดุสําหรับการจัด

กิจกรรมและประเมินผล โครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพ

เพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR2500063080137 2/9/2020 - -

6900 คาวัสดุประชาสัมพันธและจัดแสดงนิทรรศการ/คาวัสดุสําหรับการจัด

กิจกรรมและประเมินผล โครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพ

เพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR2500063080138 2/9/2020 - -

6901 คาวัสดุประชาสัมพันธและจัดแสดงนิทรรศการ/คาวัสดุสําหรับการจัด

กิจกรรมและประเมินผล โครงการประกวดงานเขียนเรื่องเลา ''บานเรา

แพทยบูรพา''

2,635.00 2,635.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500063080136 2/9/2020 - -

6902 คาตกแตงสถานที่ โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ''วิชาการ

แพทยบูรพา'' ครั้งที่ ๗

77,000.00 77,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR2500063090021 2/9/2020 - -
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6903 จางซอมชุดระบบไฟฟาคอลโทรลเครื่องปมน้ํา หอพักนิสิตแพทยชาย 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR2500063090032 3/9/2020 - -

6904 จัดซื้อสาย LAN CAT 5e UTP Cable 305m./Box (LINK) 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง PR2500063090035 8/9/2020 - -

6905 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับงานบริการวิชาการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอมรเลิศวิทย PR2500063090041 8/9/2020 - -

6906 จัดซื้อน้ําถัง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม วีเจ PR2500063090038 8/9/2020 - -

6907 จัดซื้อกลอง/ไมโครโฟน สําหรับการเรียนการสอน 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด PR2500063090039 8/9/2020 - -

6908 คาน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับรับ-สง เอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ใจดีบริการ PR2500063090034 8/9/2020 - -

6909 จางจัดทําตรายาง 1,810.00 1,810.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุชกราฟฟค PR2500063090036 8/9/2020 - -

6910 จางซอมมอเตอรเครื่องปมดูดน้ํารั่ว ภายในหอพักนิสิตแพทยหญิง 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR2500063090040 8/9/2020 - -

6911 จัดซื้อโตะบารพรอมเกาอี้ สําหรับงานวิจัย 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR2500063090043 8/9/2020 - -
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6912 จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร/เกาอี้อเนกประสงค 14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR2500063090044 8/9/2020 - -

6913 จางถายเอกสารสี - ขาวดํา 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR2500063090037 8/9/2020 - -

6914 จัดซื้อ Notebook สําหรับผูบริหาร/อาจารยแพทย 43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด PO2500063090019 11/9/2020 - -

6915 คาเอกสารประกอบการตรวจประเมิน โครงการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับสวนงาน ประจําปการศึกษา 2562

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR2500063090098 16/9/2020 - -

6916 คาวัสด-ุอุปกรณในการจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับสวนงาน ประจําปการศึกษา 2562

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR2500063090100 16/9/2020 - -

6917 ซอมแซมและบํารุงรักษารถตูปรับอากาศ ทะเบียน นค-8079 4,000.20 4,000.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2500063090129 21/9/2020 - -

6918 จัดซื้อพวงมาลา สําหรับเขารวมงานวันมหิดล 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท อรุณเรืองสกุล PR2500063090130 22/9/2020 - -

6919 จัดซื้อโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ สําหรับงานวิจัย 43,549.00 43,549.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร จํากัด PO2500063090026 23/9/2020 - -

6920 คาจัดพานดอกไมโตะหมูบูชา/คาพวงมาลา/คาจัดดอกไมตกแตงพระ

บรมฉายาลักษณ สําหรับโครงการวันมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓

24,600.00 24,600.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท อรุณเรืองสกุล PR2500063090143 24/9/2020 - -
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6921 ขออนุมัติเบิกคาจัดจางเหมาบริการซักรีดผา-ศูนยบริการฯ เดือน

กันยายน 2563

5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิต เผาจินดา / เสนอราคา 4,194 บาท PR2700063090001 1/9/2020 - -

6922 ขออนุมัติเบิกคาถายเอกสารการปฏิบัติงานภายในคณะ 1,980.00        1,980.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข / เสนอราคา 1,120.95 บาท PR2700063090002 1/9/2020 - -

6923 ขออนุมัติเบิกคาจางเหมาบริการดูแลสวนสมุนไพร 15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บ.ีเจ.เซอรวิส 2018 / เสนอ

ราคา 15,000 บาท

PO2700063090001 11/9/2020 - -

6924 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด PR2800063090002 1/9/2020 - -

6925 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 4,305.89 4,305.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR2800063080016 1/9/2020 - -

6926 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลง ในงานโครงการพัฒนาฟารม

เกษตรฯ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด PR2800063090003 1/9/2020 - -

6927 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมเอกสารหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

100.00 60.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR2800063090001 1/9/2020 - -

6928 ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินคาวัสดุเพื่อํานวยความสะดวกแก

ผูปฏิบัติงานภายในกองบริหารวิทยาเขตสระแกว (ปะยาง+จุป)

2,320.00 2,320.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.การยาง PR2800063090004 2/9/2020 - -

6929 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุเพื่อจัดการแนะแนวใหแกนักเรียนใน

จังหวัดสระแกว

1,470.00 1,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตั้งซุนฮวดผลิตภัณฑ จํากัด สํานักงานใหญ PR2800063090006 7/9/2020 - -

6930 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางออกแบบและผลิต แผนผับ A4 พิมพ 4 

สี หนาและหลัง กระดาษหนา 130 แกรม เคลือบเงา 2 พับ 3 ตอน

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลานแชมปอิงคเจ็ท PR2800063090007 8/9/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

6931 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาตนมันสําปะหลัง 78,750.00 78,750.00 เฉพาะเจาะจง นายขจร ครประสี PR2800063090012 10/9/2020 - -

6932 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณสําหรับการพัฒนาโรงเรือน และ

แปลงพืชอาหารแพะและแกะ ในโครงการพัฒนาฟารมเกษตรฯ

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริม พวงเพ็ชร

รานอรัญการปศุสัตว

รานเจริญภัณฑ

รานแสงทิพยการไฟฟา

รานสมสวนบูติค

นายพิรุณ ไพหาญ

รานสินวัฒนา

PR2800063090014 14/9/2020 - -

6933 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมเพื่อดําเนินการเสนอ

เลมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ปรับปรุง พ.ศ.

 2564

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR2800063090017 14/9/2020 - -

6934 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาอุปกรณการเรียนการสอนและจัดนิทรรศการ

 วิชาการจัดการโรคพืช

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพิชิตอาภรณ

รานวัฒนาจักสาน

ราน บ.ีพี.เพื่อนนักเรียน

รานสมสวนบูติค

PR2800063090016 14/9/2020 - -

6935 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาตัวสัตว และวัสดุอุปกรณสําหรับหารเลี้ยง

แพะและแกะ ในโครงการพัฒนาฟารเกษตร

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิรุณ ไพหาญ PR2800063090015 14/9/2020 - -

6936 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาธาตุอาหาร กําจัดแมลง และกําจัดเชื้อราใน

พืช ในโครงการพัฒนาฟารมเกษตรฯ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณิน เสงี่ยมวิบูล PR2800063090020 16/9/2020 - -

6937 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาปุยมูลสัตว เพื่อเปนธาตุอาหารใหพืช ใน

โครงการพัฒนาฟารมเกษตรฯ

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค เกานาน PR2800063090019 16/9/2020 - -

6938 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมโครงการสรางเสริม

ทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต ครั้งที่ 2

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR2800063090021 17/9/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

6939 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาตนกลายูคาลิปตัล 49,995.00 49,995.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาชิกสงเสริม จํากัด PR2800063090022 22/9/2020 - -

6940 และชุดอุปกรณตอพวงรถแทรกเตอรหมายเลขครุภัณฑ

600402504000001

9,530.00 9,530.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส. ธานินทรการยนต PR2800063090025 22/9/2020 - -

6941 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณสําหรับการเตรียมปลูกพืชใน

แปลง ของโครงการพัฒนาฟารมเกษตรฯ

59,449.20 59,449.20 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา PR2800063090024 22/9/2020 - -

6942 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคายางลอและวัสดุบํารุงรักษารถไถ หมายเลข 

ตค 4888 สระแกว

29,900.00 29,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส. ธานินทรการยนต PR2800063090031 23/9/2020 - -

6943 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาเหมาะขุดหลุมสําหรับเตรียมปลูกตนแกว

มังกร ในโครงการพัฒนาฟารมเกษตรฯ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญชัย เกษสกุล PR2800063090035 24/9/2020 - -

6944 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาไมหลัก สําหลักใชในโครงการพัฒนาฟารม

เกษตรฯ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร มูลเชื้อ PR2800063090034 24/9/2020 - -

6945 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบริการเดินสายไฟฟาสําหรับใช

ไฟฟาในโครงการพัฒนาฟารมเกษตรฯ

89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สระแกว กลองวงจรปด PR2800063090032 24/9/2020 - -

6946 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาอะไหลซอมปะตู อาคารศูนยวิจัย 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ตี๋เหล็กดัด PR2800063090037 25/9/2020 - -

6947 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 3,232.06 3,232.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR2800063090038 28/9/2020 - -

6948 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุโครงการแหลงเรียนรูสวนสมุนไพรตาม

แนวพระราชดําริ BUU.SK.Herb Farm (เฟส 1)

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานตนไม(เจเตือน) นายทองแดง เจริญดง PR3300063090004 9/9/2020 - -
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6949 ขออมุติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับโครงการสานสัมพันธพี่นองรวม

ปรับปรุงและพัฒนาสโมสรนิสิตและคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง รานสมสวนบูติค

รานวิโรจนพานิช

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

PR3300063090012 16/9/2020 - -

6950 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 8,373.11 8,373.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR3300063090033 28/9/2020 - -

6951 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมหลักสูตร ของคณะ

วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR3300063090040 29/9/2020 - -

6952 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 4 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา Laboratory of Clinical Chemisty I

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จํากัดราคาที่ตกลงซื้อ 

9,900 บาท

PR3600063090002 1/9/2020 - -

6953 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาปรสิตวิทยา 68222359

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด ราคาที่ตก

ลงซื้อ 5,700 บาท

PR3600063090001 1/9/2020 - -

6954 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง 31,800.00 31,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

31,800 บาท

PO3600063090002 2/9/2020 - -

6955 ขออนุมัติจางเหมาบริการปรับปรุงระบบสารสนเทศการคํานวณภาระ

งานของคณาจารยคณะสหเวชศาสตร จํานวน 1 งาน

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกติกา กองศิล ราคาที่ตกลงจาง 50,000 บาท PO3600063090003 3/9/2020 - -

6956 ขออนุมัติจัดซื้อหนากากอนามัย จํานวน 200 ชิ้น เนื่องจากในชวงนี้มี

การเกิดโรคระบาดแพรกระจายและติดตอกันงายมากยิ่งขึ้น เพื่อเปน

การปองกันการติดเชื้อโรคตาง ๆ ใหกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร 

ที่มาปฏิบัติงาน และจัดการเรียนการสอน

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเวโตร จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 20,000 

บาท

PO3600063090004 3/9/2020 - -

6957 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา  68449359 โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2561 (อ.มารุต)

6,002.70 6,002.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

6,002.70 บาท

PR3600063090013 3/9/2020 - -

6958 ขออนุมัติซอมแซมจักรยานทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 1 เครื่อง 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

18,800.00 บาท

PO3600063090005 8/9/2020 - -
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6959 ขออนุมัติจัดจางทํากุญแจ จํานวน 2 ดอก (เงินหมุน) 50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง กมลการกุญแจ ราคาที่ตกลงจาง 50 บาท PR3600063090018 9/9/2020 - -

6960 ขออนุมัติจางเหมาบริการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตและยายพารติชั่น

พรอมติดตั้งใหมหอง 404 จํานวน 1 งาน

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต ราคาที่ตกลงจาง 

27,000 บาท

PO3600063090006 9/9/2020 - -

6961 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 18 รายการ เพื่อใช

สําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68347360 ภาคนิพนธ ประจําป

การศึกษา 2563 (อ.พรพิมลสํารองจาย)

1,086.00 1,086.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีฟารมาซี จํากัด สาขาที่ 00007 ราคาที่ตกลง

ซื้อ 559.50 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

 ราคาที่ตกลงซื้อ 456 บาท,ราน 20 บาท 

(บางพระ) ราคาที่ตกลงซื้อ 100 บาท

PR3600063090016 9/9/2020 - -

6962 ขออนุมัติจางเหมาบริารเปลี่ยนระบบไฟภายในหองน้ําอาคาร

วิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 1 งาน (จายคุณสมศักดิ์)

3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง 

3,850 บาท

PR3600063090020 10/9/2020 - -

6963 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายา/สารเคมี จํานวน 7 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 682452 สําหรับ

นิสิตเทคนิคการแพทยชั้นป 4 เทอม 1/2563

2,720.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย ราคาที่ตกลงซื้อ 2,720 บาท PR3600063090021 10/9/2020 - -

6964 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา 68234259 Hematology 1 (อ.สานิตา)

3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาสเซน เบอรนสไตน จํากัด ราคาที่ตกลง

ซื้อ 3,250 บาท

PR3600063090019 10/9/2020 - -

6965 ขออนุมัติจัดทําตรายาง จํานวน 2 อัน (กิตติสํารองจาย) 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค ราคาที่ตกลงจาง 500 บาท PR3600063090038 11/9/2020 - -

6966 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 8 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา 68232759 Lab กิณวิทยาคลินิก (อ.ณัฐภาณินี)

3,728.95 3,728.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 37,28.95 

บาท

PR3600063090030 11/9/2020 - -

6967 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง (หอง 106, 111) 32,421.00 32,421.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่ตกลงจาง 32,421 บาท PO3600063090009 12/9/2020 - -

หนา้ 1071



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6968 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง

 3,600 บาท

PR3600063090048 12/9/2020 - -

6969 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง (หอง 305) 21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่ตกลงจาง 21,935 บาท PO3600063090008 12/9/2020 - -

6970 ขออนุมัติจางเหมาบริการเปลี่ยนอุปกรณแทงคเก็บน้ํา จํานวน 2 ชุด 

โรงจอดรถยนต (จายคุณสายัณห)

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย ราคาที่เสนอ 2,900 บาท PR3600063090047 12/9/2020 - -

6971 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับ

การเรียนการสอนรายวิชา 652481 โครงงานสําหรับนิสิตเทคนิค

การแพทย ประจําปการศึกษา 2563 (อ.ทิษฏยา)

2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด ราคาที่ตก

ลงซื้อ2,850 บาท

PR3600063090049 12/9/2020 - -

6972 ขออนุมัติจัดจางทําปายสแตนเลสและปายอะคริลิค จํานวน 5 ปาย 4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคาที่ตกลงจาง 4,050 บาท PR3600063090044 12/9/2020 - -

6973 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณทางวิทยาศาสตร จํานวน 4 รายการ 

เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปดสอนในคณะสหเวช

ศาสตร

41,195.00 41,195.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

41,195  บาท

PO3600063090012 14/9/2020 - -

6974 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเครื่องถายเอกสาร จํานวน 3 หลอด 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

8,100 บาท

PR3600063090053 14/9/2020 - -

6975 ขออนุมัติซอมเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง

 1,200 บาท

PR3600063090050 14/9/2020 - -

6976 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 12 เพื่อใชสําหรับการเรียน

การสอนสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ประจําปการศึกษา 2563

58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 58,500 

บาท

PO3600063090011 14/9/2020 - -

6977 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 5 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ประจําปการศึกษา 2563

40,586.00 40,586.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 40,586

 บาท

PO3600063090010 14/9/2020 - -

หนา้ 1072



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6978 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส EBook จํานวน 2 รายการ เพื่อ

ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารังสีเทคนิค

10,184.00 10,184.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน) ราคาที่ตกลง

ซื้อ 10,184 บาท

PO3600063090013 15/9/2020 - -

6979 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษ A4 จํานวน 200 รีม 20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด ราคาที่ตก

ลงซื้อ 20,544 บาท

PO3600063090014 15/9/2020 - -

6980 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 2 เลม เพื่อใชสําหรับ

สรุปโครงการภายหลังจากการจัดโครงการ Tutorial Day by AHSs 

(Midterm) 1/63 คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป

การศึกษา 2563 (กิตติสํารองจาย)

200.00 20.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข ราคาที่ตกลงจาง 20 บาท PR3600063090065 15/9/2020 - -

6981 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องใหการรักษาดวยอัลตราซาวด จํานวน 2 เครื่อง 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.บี. เมดิคอล จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 

20,330 บาท

PO3600063090015 15/9/2020 - -

6982 ขออนุมัติจางเหมาบริการติดตั้งเดินสายสัญญาณ UTP CAT 6 พรอม

อุปกรณ จํานวน 1 งาน (หองพักอาจารย301)

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง

 7,500 บาท

PR3600063090073 15/9/2020 - -

6983 ขออนุมัติซอมแซมระบบอินเตอรเน็ต หอง 303 จํานวน 1 งาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต ราคาที่ตกลงจาง 

2,500 บาท

PR3600063090076 16/9/2020 - -

6984 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 เครื่อง (หอง 406) 21,614.00 21,614.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่ตกลงจาง 21,614 บาท PO3600063090016 16/9/2020 - -

6985 ขออนุมัติจางเหมาบริการติดตั้งฟลมกรองแสงและติดตั้งฝาเพดาน 

จํานวน 1 งาน

37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนมั่น ราคาที่ตกลงจาง 37,000 

บาท

PO3600063090017 16/9/2020 - -

6986 ขออนุมัติจางเหมาบริการเปลี่ยนหลอดนีออน 36 w จํานวน 4 จุด 

(จายคุณสมศักดิ์)

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง 

1,400 บาท

PR3600063090084 17/9/2020 - -

6987 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับ

การเรียนการสอนรายวิชา 68347360 ภาคนิพนธ (Term Paper) 

ประจําปการศึกษา 2563 (อ.อรชร)

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร ราคาที่ตกลงจาง 4,900

 บาท

PR3600063090086 17/9/2020 - -

6988 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอรKyocera จํานวน 6 หลอด และหมึก

พิมพเลเซอรHp จํานวน 3 กลอง

22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่ตกลงซื้อ 22,800 

บาท

PO3600063090018 21/9/2020 - -

หนา้ 1073



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6989 ขออนุมัติเบิกคาบริการวิเคราะหทดสอบ Resistant Starch ในแปง

และขาวชนิดตาง ๆ ''พรอมรายงานผลการทดสอบ จํานวน 16 ตัวอยาง''

13,797.50 13,797.50 เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) 

(สช.) ราคาที่ตกลงซื้อ 13,797.50 บาท

PO3600063090020 21/9/2020 - -

6990 ขออนุมัติคาบริการวิเคราะหทดสอบสาร จํานวน 16 ตัวอยาง 13,690.00 13,690.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) 

(สช.) ราคาที่ตกลงซื้อ 13,690 บาท

PO3600063090019 21/9/2020 - -

6991 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 25 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร

10,300.16 10,300.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

10,300.16 บาท

PO3600063090021 23/9/2020 - -

6992 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 5 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา 684394-59 Protein Separation Techniques

 (อ.กาญจนา)

17,622.90 17,622.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 17,622.90

 บาท

PO3600063090022 23/9/2020 - -

6993 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 91 จํานวน 4.65 ลิตร (เงินหมุน) 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร ราคาที่ตกลงซื้อ 

100 บาท

PR3600063090109 24/9/2020 - -

6994 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 9 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา 68549359 โครงงานทางพยาธิวิทยา ประจําป

การศึกษา 2563 (อ.วรานุรินทร)

19,923.40 19,923.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 19,923.40

 บาท

PO3600063090023 25/9/2020 - -

6995 ขออนุมัติจัดจางขนยายเครื่องวัดการดูดกลืนแสงใกลหรือแสงใตแดง 

จํานวน 1 เครื่อง

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุปกรณและเคมีวิจัย PR3700063080069 1/9/2020 - -

6996 ขออนุมัติจัดจางเหมาทําความสะอาดชวงสอบกลางภาคใน

วันหยุดราชการ

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง นางราศรี สวัสเอื้อ, นายวิชา กิจกําจรชัย PR3700063090003 3/9/2020 - -

6997 ขออนุมัติจัดซื้อแกวน้ําเก็บความเย็นเพื่อเปนของที่ระลึกประจําคณะ

เภสัชศาสตร

28,676.00 28,676.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรี สกรีน PR3700063090013 8/9/2020 - -
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6998 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณงานวิชาการ (209) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR3700063090039 14/9/2020 - -

6999 ขออนุมัติจัดซื้อบอรดไมกอก ขนาด 90*120 ซม. จํานวน 3 อัน 5,160.00 5,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR3700063090038 14/9/2020 - -

7000 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณงานบริหารงาน (209) 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR3700063090042 15/9/2020 - -

7001 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องจายของเหลวกึ่งออโต 10-100 ml จํานวน 1 

เครื่อง

28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบรท อินฟนิตี้ จํากัด PR3700063090043 15/9/2020 - -

7002 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 BTU หอง 

PH10403 (570101401000016) 122)

47,200.00 47,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR3700063090045 15/9/2020 - -

7003 ขออนุมัติจัดซื้อปมลม จํานวน 1 เครื่อง 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบรท อินฟนิตี้ จํากัด PR3700063090050 18/9/2020 - -

7004 ขออนุมัติจัดซื้อไฟฉุกเฉินและถังดับเพลงเคมีแหง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน เซฟตี้ไฟร ชลบุรี การดับเพลิง PR3700063090051 18/9/2020 - -

7005 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับจัดทําขอสอบการสอบปลายภาค ป

การศึกษา 1/2563

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR3700063090052 18/9/2020 - -

7006 ขออนุมัติซอมบํารุงเครื่องกําเนิดไฟฟา ประจําอาคารปฏิบัติการเภสัช

กรรมชุมชนและหองปฏิบัติการผลิตยา (570600101000001) (244)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพยเพิ่มพูลเซอรวิส PR3700063090055 21/9/2020 - -

7007 ขออนุมัติซอมบํารุงเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ประจําอาคาร 10 ป เภสัช

ศาสตรบูรพา (620401001000001) (245)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพยเพิ่มพูลเซอรวิส PR3700063090056 21/9/2020 - -

7008 ขออนุมัติซอมบํารุงเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ประจําอาคารปฏิบัติการเภสัช

กรรมชุมชนและหองปฏิบัติการผลิตยา (570401001000003) (246)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพยเพิ่มพูลเซอรวิส PR3700063090057 22/9/2020 - -

หนา้ 1075



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7009 ขออนุมัติซอมแซมชุดระบายความรอนเครื่องปรับอากาศ 

(620101403000003) และถังความดันในระบบเครื่องสูบน้ํา 

(620401001000012) ประจําอาคาร 10 ป เภสัชศาสตรบูรพา (298)

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนดเอ พรีซิชั่น จํากัด PR3700063090074 25/9/2020 - -

7010 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 เครื่อง ประจําอาคาร

ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและหองปฏิบัติการผลิตยา (122)

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR3700063090073 25/9/2020 - -

7011 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตพวงขาง ทะเบียน 2กษ 1375 ชลบุรี 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 

300.00 บาท

PR3900063090002 1/9/2563 - -

7012 จางถายเอกสารขอสอบ 2,016.00 2,016.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง/เสนอราคา 2,016.00 

บาท

PR3900063090016 9/9/2563 - -

7013 จางเหมาซอมแซมหองเรียน QS2 510 และหอง scgi 53,700.00 53,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสัตยา อินธิเดช/เสนอราคา 53,700.00 บาท PO3900063090002 10/9/2563 - -

7014 ซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร Xerox 5335 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/เสนอราคา 35,000.00 บาท PO3900063090001 10/9/2563 - -

7015 จางถายเอกสารขนาด A4 1,664.00 1,664.00 เฉพาะเจาะจง นายธชาดล ภัทรวิไลโชค/เสนอราคา 1,664.00 

บาท

PR3900063090022 14/9/2563 - -

7016 ซื้อหมึกพิมพเลเซอรสี 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/เสนอราคา 3,800.00 บาท PR3900063090023 14/9/2563 - -

7017 จางเหมาเดินสายสัญญาณอินเตอรเน็ตพรอมเดินปลั๊กไฟ 34,520.00 34,520.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต/เสนอราคา 34,520.00

 บาท

PO3900063090003 21/9/2563 - -

7018 จางเหมาบริการ โครงการศูนยภูมิภาคฯ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศธร  ไกรสุทธิ/์เสนอราคา 60,000.00 บาท PO3900063090005 21/9/2563 - -

7019 เชาอุปกรณ โครงการศูนยภูมิภาคฯ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส  เผือกผอง/เสนอราคา 

40,000.00 บาท

PO3900063090004 21/9/2563 - -

7020 จางเหมาตรวจสอบในการทําขอมูล โครงการศุนยภุมิภาคฯ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญา  ทรัพยผดุงชนม/เสนอราคา 

60,000.00 บาท

PO3900063090006 23/9/2563 - -
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7021 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11 รายการ  ศูนยภูมิภาคฯ 34,822.78 34,822.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟตเมท (ไทย) จํากัด/เสนอราคา 

34,822.78 บาท

PO3900063090007 24/9/2563 - -

7022 ซื้อหมึกพิมพเลเซอร 27,400.00 27,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/เสนอราคา 27,400.00 บาท PO3900063090009 25/9/2563 - -

7023 ซื้อหมึกพิมพเลเซอร ศูนยภูมิภาคฯ 29,100.00 29,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/เสนอราคา 29,100.00 บาท PO3900063090010 25/9/2563 - -

7024 ขอความเห็นชอบซอมแซมและบํารุงรักษา-คาเขาซอมรถยนตของ

สถาบันภาษา ตามระยะเวลาที่กําหนด ทะเบียนรถหมายเลข ขฉ7133 

ชบ. หมายเลขครุภัณฑ 550300101000006

8,095.62        8,095.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PO4000063090001 11/9/2020 - -

7025 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการอื่น-จางทําปายหองพัก และสติก

เกอรติดผนัง  พรอมติดตั้ง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหองพักอาจารย หอง

ประชุม และสํานักงานสถาบันภาษา

23,754.00      23,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟกัสกรุป สตูดิโอ จํากัด PR4000063090027 21/9/2020 - -

7026 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-พิมพปายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธโครงการ

ปรับสภาพแวดลอมทางดานภาษาอังกฤษ กิจกรรมยอยที่ 2 เพื่อ

สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาภาษาอังกฤษในสถาบันอาชีวศึกษาเขต

พัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก

3,600.00        3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร ปนชุมพลแสง PR4000063090033 25/9/2020 - -

7027 ขอความเห็นชอบเสนอจาง ''ผลิตสื่อออนไลน'' การผลิตสื่อเสริมการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ (You Talk I Talk Online) เปนคลิปวิดีโอ 

 จํานวน 1 คลิป

6,000.00        6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตวิทย ทาตะภิรมย PR4000063090041 25/9/2020 - -

7028 ขออนุมัติจางถายเอกสาร 66.50 66.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR4300063090004 10/9/2020 - -
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7029 ขออนุมัติจางทําพานพุมดอกไม และชอดอกไม ในโครงการวันคลายวัน

สถาปนาโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ ครบรอบ 

7 ป

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงฤดี ดอกไม PR4300063090005 16/9/2020 - -

7030 ขออนุมัติจัดซื้อชุดสังฆทานถวายพระในโครงการวันคลายวันสถาปนา

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ ครบรอบ 7 ป

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ธรรมรสสังฆภัณฑ PR4300063090006 16/9/2020 - -

7031 ขออนุมัติจัดซื้อซองเอกสารขยายขาง ขนาด A3 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง คลังวิทยา อรัญประเทศ PR4300063090007 21/9/2020 - -

7032 ขออนุมัติจางถายเอกสาร 98.00 98.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR4300063090012 23/9/2020 - -

7033 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 8,578.98 8,578.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 

8,578.98

PR4500063090006 3/9/2563 - -

7034 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 14,504.98 14,504.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 

14,504.98

PR4500063090009 8/9/2563 - -

7035 ขออนุมัติจางทําเลมรายงานผลการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน

การวิจัยฉบับสมบูรณทุนบัณฑิตศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการวิจัย

แหงชาติ ประจําป 2562

13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/ราคาที่ตกลงจาง 

13,200.00

PR4500063090011 9/9/2563 - -

7036 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 9,484.00 9,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 

9,484.00

PR4500063090016 11/9/2563 - -

7037 ขออนุมัติเสนอจางบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศหองสํานักงานบัณฑิต

วิทยาลัย

21,189.00 21,189.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค/ราคาที่ตกลงจาง 21,189.00 PR4500063090014 11/9/2563 - -

หนา้ 1078



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7038 ขออมัติเสนอจางเหมาบริการรถยนต 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง/ราคาที่ตกลงจาง 2,800.00 PR4500063090017 14/9/2563 - -

7039 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 4 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม วีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 160.00 PR4500063090021 15/9/2563 - -

7040 ขออนุมัติเสนอซื้อกระดาษเช็ดมือ 4,622.40 4,622.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด/ราคาที่

ตกลงซื้อ 4,622.40

PR4500063090019 15/9/2563 - -

7041 ขออนุมัติเสนอจางทําเลมรายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย ระดับสวนงาน ประจําปการศึกษา 2562

255.00 255.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส/ราคาที่ตกลงจาง 255.00 PR4500063090020 15/9/2563 - -

7042 ขออนุมัติจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 14 ตัว เกาอี้ทํางาน จํานวน 9 ตัว 83,300.00 83,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร/ราคาที่ตกลงซื้อ 

83,300.00

PR4500063090024 17/9/2563 - -

7043 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 601.00 601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั้นเนอกรี่ จํากัด /ราคาที่ตกลง

ซื้อ601.00

PR4500063090027 18/9/2563 - -

7044 ขออนุมัติซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร/ราคาที่ตกลงซื้อ 

4,900.00

PR4500063090026 18/9/2563 - -

7045 ขออนุมัติจัดจางทําเลมรายงานแผนยุทธศาสตรปรับปรุง ปงบประมาณ 

2564 และเลมรายงานแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2564

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/ราคาที่ตกลงจาง 

5,400.00

PR4500063090030 21/9/2563 - -

7046 ขออนุมัติเสนอจางทําซองจดหมาย 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟเซท จํากัด/ราคาที่

ตกลงจาง 6,420.00

PR4500063090031 22/9/2563 - -

7047 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 4 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม วีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 160.00 PR4500063090034 28/9/2563 - -

7048 ขออนุมัติเจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 10 แพ็ค 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/ราคาที่ตกลง

ซื้อ 480.00

PR4500063090033 28/9/2563 - -

หนา้ 1079



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7049 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือนิทานสําหรับโครงการคุณธรรมจริยธรรม 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR9000063090019 2/9/2020 - -

7050 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับโครงการคุณธรรมจริยธรรม 24,580.00 24,580.00 เฉพาะเจาะจง ราน Rock Sport Club 

รานดอกไมเจียมจิตต

  

PR9000063090020 2/9/2020 - -

7051 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 8,360.00 8,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063090250 28/9/2020 - -

7052 ขออนุมัติคาวัสดุการศึกษา 3 รายการ 2,988.94 2,988.94 เฉพาะเจาะจง รวมวัสดุทนไฟ แอนด เซอรวิส PR9000063090035 1/9/2020 - -

7053 ขออนุมัติจางเหมาถายภาพนักเรียนและบุคลากร 16,860.00 16,860.00 เฉพาะเจาะจง อิมเมจ เอ็กซเพรส PR9000063090036 1/9/2020 - -

7054 ขออนุมัติจัดซื้อเตาแมเหล็กไฟฟา, เครื่องปน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน PR9000063090004 1/9/2020 - -

7055 ขออนุมัติจางเดินสายสัญญาณภาพ VGA 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR9000063090005 1/9/2020 - -

7056 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา วันที่

 8 - 11 ก.ย. 2563

66,105.80 66,105.80 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000063090032 3/9/2020 - -

7057 ขออนุมัติจางทําการด โครงการมุทิตาคารวะ ปการศึกษา 2563 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา PR9000063090024 3/9/2020 - -

7058 ขออนุมัติซื้อวัสดุในโครงการมุทิตาคารวะ ปการศึกษา 2563 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063090025 3/9/2020 - -

หนา้ 1080



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7059 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และอาหารวางสําหรับนักเรียน

และบุคลากร วันที่ 14 - 18 ก.ย. 2563

92,318.00 92,318.00 เฉพาะเจาะจง บ พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จก   บริษัท สยาม

แม็คโคร จํากัด        นายธํารงค ศิลรัตน            

     นางเสวย หอมฉุย                 เทพประสิทธิ์ 

การคา               บมจ. บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร    

    นายวิโรจน ฐิรายุวัฒน             นายสมยศ 

หนันศิริ           นางสาวนารีรัตน ฤทธิรุตม      

นางสาวอังษณา ปลื้มจันทร       นางนภาพร 

พิรอดรัตน               เจออด ขนมจีบ ซาลาเปา  

        บมจ. ซีพี ออลล

PR9000063090029 3/9/2020 - -

7060 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการมุทิตาคารวะ ปการศึกษา 2563 79,000.00 79,000.00 เฉพาะเจาะจง รานธรรมศรีสุข

นายอํานาจ ชูตระกูล

นางสาวกันตา ไกรภักดี

รานดอกไมเจียมจิตต

รานไพรเวชคาวัสดุ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

นายวีระนัฐ ภักดียุทธ

นายสิทธิเดช วรรณมาศ 

PR9000063090026 3/9/2020 - -

7061 ขออนุมัติคาปาย โครงการมุทิตาคารวะ ปการศึกษา 2563 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063090022 3/9/2020 - -

7062 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่

 8 - 11 ก.ย. 2563

58,928.80 58,928.80 เฉพาะเจาะจง นางสนฐณา กสิณเวทย PR9000063090030 3/9/2020 - -

7063 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย 

(เพิ่มเติม) วันที่ 8 - 11 ก.ย. 2563

1,764.00 1,764.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000063090033 3/9/2020 - -

7064 ขออนมุ ติซื้อหมึกพิมพ HP 79A จํานวน 6 กลอง 12,960.00 12,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR9000063090050 8/9/2020 - -

หนา้ 1081



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7065 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษไข, หมึกพิมพสําเนา 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด PR9000063090037 8/9/2020 - -

7066 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกเอเอฟ 1060 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000063090038 8/9/2020 - -

7067 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกเอ็มพี 301 เอส 8,292.50 8,292.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000063090045 8/9/2020 - -

7068 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ฝายประถมศึกษา 19,977.00 19,977.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063090042 8/9/2020 - -

7069 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพบัตรนักเรียน 14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอารเอ็นเตอรไพรส จํากัด PR9000063090047 8/9/2020 - -

7070 ขออนุมัติจัดทําปายรณรงคการปองกันโรคไวรัสโคโรนา 6,384.00 6,384.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063090048 8/9/2020 - -

7071 ขออนุมัติจัดปายไวนิล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063090040 8/9/2020 - -

7072 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ Epson จํานวน 1 กลอง 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR9000063090059 8/9/2020 - -

7073 ขออนุมัติซอมแซมประตูบานสวิงและเปลี่ยนโชค 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ PR9000063090049 8/9/2020 - -

7074 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณงานหองสมุด 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR9000063090052 9/9/2020 - -

7075 ขออนุมัติจางติดตั้งฟลมกระจกหองเรียน 1,986.19 1,986.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี เอ็ม อี ชลบุรี 1991 จํากัด PR9000063090053 9/9/2020 - -

หนา้ 1082



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7076 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และอาหารวางสําหรับนักเรียน

และบุคลากร วันที่ 21 - 25 กันยายน พ.ศ. 2563

84,085.00 84,085.00 เฉพาะเจาะจง บจ พัทยา ฟูด  ซัพพลายเออร       บจ สยามแม็ค

โคร                    นายธํารงค ศิลรัตน             

   นางวีระวรรณ หวะสุวรรณ          นางเสวย 

หอมฉุย                   เทพประสิทธิ์ การคา       

        นายวิโรจน ฐิรายุวัฒน             นายสมยศ

 หนันศิริ            นางสาวนารีรัตน ฤทธิรุตม       

  นายวีระชัย เฉลิมวงศ              นางนภาพร 

พิรอดรัตน           ขนมบานอุม                      

   บมจ. ซีพี ออลล

PR9000063090085 10/9/2020 - -

7077 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนระดับ

ปฐมวัย (เพิ่มเติม) วันที่ 14 - 18 ก.ย. 63

2,205.00 2,205.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000063090076 10/9/2020 - -

7078 ขออนุมัติจางทําชั้นวางของ จํานวน 2 ชุด 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ PR9000063090062 10/9/2020 - -

7079 ขออนุมัติจางทําแผงเหล็กกั้นรถ จํานวน 5 ชุด 47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ PR9000063090060 10/9/2020 - -

7080 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการสื่อสัมพันธบานและโรงเรียน ระดับ

มัธยมศึกษา

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยาบริบาลเภสัช             บ. สยามเม็คโคร 

จํากัด         นางสาวกันตา  ไกรภักดี

PR9000063090100 11/9/2020 - -

7081 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการวันมุทิตาจิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร เย็นสุดใจ

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

นายสุรินทร อนันอุดมฉัตร

นายพสิษฐ ชาติพจน

 นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ 

บ.บิ๊กซี ซุปเปอรเซนเตอร จํากัด

บ.มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย.(กรุงเทพ) จํากัด

นายสิทธิเดช วรรณมาศ 

PR9000063090089 11/9/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7082 ขออนุมัติคาเชาเตนท 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เทงเจียว PR9000063090101 11/9/2020 - -

7083 ขออนุมัติซื้อแฟมใสเอกสาร โครงการสื่อสัมพันธบานและโรงเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา

27,396.00 27,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด PR9000063090098 11/9/2020 - -

7084 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ โครงการสื่อสัมพันธบานและโรงเรียน ระดับ

มัธยมศึกษา

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000063090099 11/9/2020 - -

7085 ขออนุมัติซื้อวัสดุในโครงการสื่อสัมพันธบานและโรงเรียน ระดับ

มัธยมศึกษา

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063090097 11/9/2020 - -

7086 ขออนุมัติจัดทําปาย โครงการสื่อสัมพันธบานและโรงเรียน ระดับ

มัธยมศึกษา

21,784.00 21,784.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063090094 11/9/2020 - -

7087 จางทําปายถือนําขบวน จํานวน 6 ปาย 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063090112 15/9/2020 - -

7088 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวาง และเครื่องดื่มสําหรับโครงการวันสื่อสัมพันธ

บานและโรงเรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

58,440.00 58,440.00 เฉพาะเจาะจง นายธนบัตร ธาราศักดิ์            หางหุนสวน คุณ

แดง แคนดี,้           บ  เอสแอนดพี ซินดิเคท จก. 

    บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด      บริษัท ไทยยา

มาซากิ จํากัด

PR9000063090133 15/9/2020 - -

7089 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการสื่อสัมพันธบานและโรงเรียน ระดับ

ประถมศึกษา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063090148 16/9/2020 - -

7090 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ฝายวิชาการ 32,693.00 32,693.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000063090151 16/9/2020 - -

7091 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย

(เพิ่มเติม) วันที่ 21 - 25 ก.ย. 2563

2,205.00 2,205.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000063090146 16/9/2020 - -

7092 ขออนุมัติจัดทําปายโครงการสื่อสัมพันธบานและโรงเรียน ระดับ

ประถมศึกษา

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063090150 16/9/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7093 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนระดับ

ปฐมวัย วันที่ 28 - 30 ก.ย. 2563

1,323.00 1,323.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000063090147 16/9/2020 - -

7094 ขออนุมัติคาแฟมเอกสารโครงการสื่อสัมพันธบานและโรงเรียน ระดับ

ประถมศึกษา

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด PR9000063090149 16/9/2020 - -

7095 ขออนุมัติคาเอกสารโครงการประชุมผูปกครอง 6,720.00 6,720.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น PR9000063090156 17/9/2020 - -

7096 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด PR9000063090153 17/9/2020 - -

7097 ขออนุมัติจัดทําปายไวนิลศูนยภาษา 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063090154 17/9/2020 - -

7098 ขออนุมัติจัดทําปายไวนิล 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000063090199 21/9/2020 - -

7099 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางประชุมผูปกครองนักเรียนปฐมวัยชี้แจงแนว

ทางการเลือกโปรแกรมการเรียนประเภทโควตา วันที่ 25 ก.ย. 63

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนบัตร ธาราศักดิ์                 บ. เอสแอนด

พี ซินดิเคท จก    นายกฤษณะ บุญตรีสวน

PR9000063090189 21/9/2020 - -

7100 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับประชุมอาจารยระดับมัธยมศึกษา วันที่

 23 กันยายน พ.ศ. 2563

2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัลยา อิ่มจันทึก,          บมจ. ซีพี ออลล

 จํากัด

PR9000063090201 22/9/2020 - -

7101 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับประชุมปรึกษาหารือการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการนักเรียนโครงการวันสื่อสัมพันธบานและโรงเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 24 ก.ย. 2563

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ตระกูลวงศงาม PR9000063090202 22/9/2020 - -

7102 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด PR9000063090225 24/9/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7103 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารฯ สําหรับนักเรียน และบุคลากร 

วันที่ 28-30 ก.ย. 2563

66,633.00 66,633.00 เฉพาะเจาะจง บจ พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร      นายธํารงค ศิล

รัตน                เทพประสิทธิ์ การคา             

 นายวิโรจน ฐิรายุวัฒน            นายสมยศ 

หนันศิริ            นางสาวนารีรัตน ฤทธิรุตม     

นางสาวอังษณา ปลื้มจันทร

PR9000063090230 24/9/2020 - -

7104 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP Laser Jet Pro M15a จํานวน 2 

กลอง

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000063090011 1/9/2020 - -

7105 ขออนุมัติจัดซื้อลําโพงคอมพิวเตอร จํานวน 7 เครื่อง 2,730.00 2,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด (สาขาซีพีเอ็นชลบุร)ี PR9000063090013 1/9/2020 - -

7106 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับงานซอมแซมตาง ๆ จํานวน 19 รายการ 

ของฝายปฐมวัย

13,637.15 13,637.15 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000063090018 2/9/2020 - -

7107 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศหองชั้นปฐมวัยปที่ 1/3 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000063090173 18/9/2020 - -

7108 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งเครื่องอุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย Access 

Point พรอมอุ ปกรณ

31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000063090169 18/9/2020 - -

7109 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณดักยุงและแมลง 37,050.00 37,050.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR9000063090071 10/9/2020 - -

7110 ขออนุมัติจัดซื้อคียบอรด 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระมิวสิค จํากัด PR9000063090184 16/9/2020 - -

7111 นิชชินคัพ จํานวน 2 รายการ 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด

 / ราคาที่เสนอ 3,081.60 บาท 

PR7080063090008 1/9/2020 - -

7112 ไสกรอก จํานวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท) 

ราคาที่เสนอ 1,440.00 บาท

PR7080063090005 1/9/2020 - -
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7113 คุกกี้ จํานวน 50 หอ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท  จตุรัตนชัยพร / ราคาที่เสนอ 

750.00 บาท

PR7080063090006 1/9/2020 - -

7114 สินคา จํานวน 20 รายการ 30,110.00 30,110.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอํานวยพาณิชย /ราคาที่เสนอ 29,300.00

 บาท, รานเพ็ญเฮาท / ราคาที่เสนอ 810.00 บาท

PR7080063090007 1/9/2020 - -

7115 น้ําอัดลมและน้ําดื่มน้ําทิพย จํานวน 7 รายการ 15,035.39 15,035.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา

ที่เสนอ 15,035.39 บาท

PR7080063090004 1/9/2020 - -

7116 ซาลาเปา จํานวน 4 รายการ 3,132.96 3,132.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 3,132.96 

บาท

PR7080063090001 1/9/2020 - -

7117 วอลลไอศกรีมแทง จํานวน 21 รายการ 14,279.94 14,279.94 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 14,279.94 บาท

PR7080063090002 1/9/2020 - -

7118 พาย-คุกกี้ จํานวน 50 หอ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ /ราคาที่เสนอ 750.00 บาท PR7080063090003 1/9/2020 - -

7119 วัตถุดิบ(เมล็ดกาแฟ) จํานวน 1 ลัง 3,691.07 3,691.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ จํากัด (มหาชน) / ราคาที่เสนอ

 3,691.07 บาท

PR7080063090009 1/9/2020 - -

7120 สินคาและวัตถุดิบ จํานวน 4 รายการ 14,890.00 14,890.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาที่เสนอ 

14,890.00 บาท

PR7080063090011 2/9/2020 - -

7121 วัตถุดิบ(น้ําแข็งหลอด,มะนาว) จํานวน 2 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 260.00 บาท , นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน

 / ราคาที่เสนอ 675.00 บาท

PR7080063090010 2/9/2020 - -

7122 วัตถุดิบ(น้ําแข็งหลอด,นมจืด) จํานวน 4 รายการ 1,300.50 1,300.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 

650.00 บาท, บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 273.00 บาท ,

เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. / ราคาที่เสนอ 367.25 บาท

PR7080063090017 9/9/2020 - -
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7123 เมล็ดกาแฟ จํานวน 1 ลัง 3,691.07 3,691.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ จํากัด (มหาชน) / ราคาที่เสนอ

 3,691.07 บาท

PR7080063090016 9/9/2020 - -

7124 ไสกรอก จํานวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท) / 

ราคาที่เสนอ 1,440.00 บาท

PR7080063090013 9/9/2020 - -

7125 วอลลไอศกรีมแทง จํานวน 24 รายการ 19,693.69 19,693.69 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 19,693.69 บาท

PR7080063090018 9/9/2020 - -

7126 น้ําอัดลมและน้ําดื่มน้ําทิพย จํานวน 2 รายการ 10,259.37 10,259.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา

ที่เสนอ 10,259.37 บาท

PR7080063090015 9/9/2020 - -

7127 ซาลาเปาและขนมจีบไก จํานวน 4 รายการ 8,166.24 8,166.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 8,166.24 

บาท

PR7080063090014 9/9/2020 - -

7128 วัตถุดิบและอุปกรณประกอบการขาย จํานวน 7 รายการ 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 3,025.00 บาท

PR7080063090019 10/9/2020 - -

7129 วัตถุดิบ จํานวน 7 รายการ 5,515.00 5,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

5,515.00 บาท

PR7080063090020 10/9/2020 - -

7130 จางปรับปรุงและซอมแซมกันสาดบริเวณโถงชั้นลาง โครงกระดูกวาฬ 

จํานวน 1 งาน  (ทาสีโครงเหล็ก, เปลี่ยนหลังคาโพลี่ลอน)

77,000.00 77,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท / ราคาที่

เสนอ 76,884.85  บาท

PR7000063090006 1/9/2020 - -

7131 โครงเหล็กกันสาดอาคารบริการวิชาการ จํานวน 1 ชุด (บริเวณหนา

หองชางเทคนิค,บริการวิชาการ,หองชางศิลป)

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท / ราคาที่

เสนอ 64,697.55 บาท

PR7000063090004 1/9/2020 - -

7132 คาจางเชารถตูปรับอากาศ เดินทางไป-กลับ  จํานวน 1 เที่ยว (ระหวาง

วันที่ 7-10 กันยายน 2563)  ''โครงการเผยแพรวิทยาศาสตรทางทะเล 

และการอนุรักษทรัพยากรสูภูมิภาคสัญจร ครั้งที่ 19'' ระหวาง

มหาวิทยาลัยบูรพา-ณ โรงเรียนวัดสิงห-โรงแรมบลูริเวอร-โรงเรียนวัด

ปากน้ําแหมสิงห  จ. จันทบุรี

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป  สุระประเสริฐ / ราคาที่เสนอ 

10,000.00 บาท

PR7000063090017 2/9/2020 - -
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7133 วัสดุไฟฟา(ไฟสปอรตไลท แบบโซลาเซลล) จํานวน 1 รายการ 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เจนนูสสโตร / ราคาที่เสนอ 

12,240.00 บาท

PR7000063090012 2/9/2020 - -

7134 วัสดุวิทยาศาสตร และการแพทย (เทอรโมมิเตอร) จํานวน 1 รายการ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย(ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 1,200.00 บาท

PR7000063090018 2/9/2020 - -

7135 วัสดุซอมบํารุง (ไสกรองน้ํา) จํานวน 1 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  เรืองเดช / ราคาที่เสนอ 1,996.00 

บาท

PR7000063090011 2/9/2020 - -

7136 วัสดุโฆษณา(พิมพไวนิล) จํานวน 1 รายการ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีนอารต / ราคาที่เสนอ 1,300.00 บาท PR7000063090015 2/9/2020 - -

7137 วัสดุการเกษตร(โซเดียมไบคารบอเนต) จํานวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานยืนยงพานิช / ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท PR7000063090010 2/9/2020 - -

7138 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 11 รายการ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว  ดวงสุดา, นายสุรชัย  มีมาก / ราคาที่

เสนอ  4,040.00 บาท

PR7000063090009 2/9/2020 - -

7139 วัสดุ และอุปกรณสํานักงาน จํานวน 4 รายการ (ถุงผา,หลอดยาว, หมึก

พิมพ, ถานอัลคาไลท)

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาดล, รานเจียบฮวด, นายวรากรณ  วรนาวิน

,บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

4,905.00 บาท

PR7000063090014 2/9/2020 - -

7140 ของขวัญของรางวัล จํานวน 6 รายการ (โครงการเผยแพรวิทยาศาสตร

ทางทะเล และการอนุรักษทรัพยากรสูภูมิภาคสัญจร ครั้งที่ 19  

ระหวางวันที่ 7-10 กันยายน 2563)

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย(กรุงเทพ) จํากัด / ราคา

ที่เสนอ 2,082.00 บาท

PR7000063090013 2/9/2020 - -

7141 คาจางสกรีนถุงผา จํานวน 1 รายการ  (โครงการเผยแพรวิทยาศาสตร

ทางทะเล และการอนุรักษทรัพยากรสูภูมิภาคสัญจร ครั้งที่ 19 ระหวาง

วันที7่-10 กันยายน พ.ศ. 2563)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานนาธาน  มารเก็ตติ้ง / ราคาที่เสนอ 750.00 

บาท

PR7000063090016 2/9/2020 - -

7142 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000063090019 3/9/2020 - -
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7143 วัสดุ อุปกรณดับเพลิงและน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2 รายการ ''การ

อบรมเชิงปฏิบัติการระงับอัคคีภัยเบื่องตน และการซอมแผนอพยพหนี

ไฟของผูปฏิบัติงานสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล'' ในวันที่18 กันยายน 

2563

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร , บริษัท นิปปอน 

เคมิคอล จํากัด / ราคาที่เสนอ 5,587.45 บาท

PR7000063090020 3/9/2020 - -

7144 คาจางซักผา(สีฟา-สีขาว) จํานวน 1 งาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนวอช / ราคาที่เสนอ 700.00 บาท PR7000063090031 8/9/2020 - -

7145 อุปกรณ-ผลิตภัณฑสารกําจัดสัตวและแมลงพาหะนําโรค  จํานวน 4 

รายการ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เฮงยงไถ , บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด สาขา

ชลบุรี / ราคาที่เสนอ 1,904.00 บาท

PR7000063090032 8/9/2020 - -

7146 คาจางตรวจเช็คระยะทางการใชงานที4่00,000 กิโลเมตร เปลี่ยนถาย

น้ํามันเครื่อง รถยนตVigo (หมายเลขทะเบียน กม.280-ชลบุร)ี สวทล.

2320-001-0002/48 จํานวน 1 งาน

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 

สาขาหนองมนบางพระ / ราคาที่เสนอ 6,981.10 

บาท

PR7000063090033 8/9/2020 - -

7147 คาจางเชาเหมาเรือ(เก็บตัวอยางแมงกะพรุน) จํานวน 1 ลํา 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิค  ประเสริฐสุข / ราคาที่เสนอ 500.00 บาท PR7000063090049 10/9/2020 - -

7148 วัสดุซอมบํารุง เคมีภัณฑ และวัสดุกอสราง  จํานวน 7 รายการ 15,700.00 15,700.00 เฉพาะเจาะจง รานแสงทองพานิช,  รานทวีภัณฑ , บริษัท ซีอารซี

 ไทวัสดุ จํากัด / ราคาที่เสนอ 15,100.80 บาท

PR7000063090044 10/9/2020 - -

7149 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา)-ปลาตะคองเหลือง จํานวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพรรัตน แนบสนิท / ราคาที่เสนอ 1,500.00 

บาท

PR7000063090045 10/9/2020 - -

7150 วัสดุไฟฟา(หลอดUV AP-810)  จํานวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอตุส คอรโปเรชั่น จํากัด / ราคาที่เสนอ

 3,852.00 บาท

PR7000063090046 10/9/2020 - -

7151 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000063090047 10/9/2020 - -
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7152 วัสดุไฟฟา จํานวน 5 รายการ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 7,150.00 

บาท

PR7000063090054 11/9/2020 - -

7153 คาจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ(เปลี่ยนคอมเพรสเซอร) พรอมเดิน

ระบบ จํานวน 1 งาน

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน รุงแอร / ราคาที่เสนอ 12,500.00 บาท PR7000063090055 11/9/2020 - -

7154 จางเหมารถยนตบรรทุก 10 ลอ(ขนยายวัสด-ุครุภัณฑ) จํานวน 1 งาน 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงทอง  ฟกกลัด / ราคาที่เสนอ 

18,000.00 บาท

PR7000063090056 11/9/2020 - -

7155 วัสดุสํานักงาน(ถานอัลคาไลน 9V.) จํานวน 1 รายการ 130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรชา  พึ่งแดง / ราคาที่เสนอ 130.00 บาท PR7000063090058 14/9/2020 - -

7156 วัสดุสํานักงาน(กลองรับความคิดเห็น) จํานวน 2 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่

เสนอ 2,189.00 บาท

PR7000063090066 16/9/2020 - -

7157 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 2 รายการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายพรรัตน  แนบสนิท / ราคาที่เสนอ 2,340.00 

บาท

PR7000063090067 16/9/2020 - -

7158 ของที่ระลึก จํานวน 1 รายการ (งานเกษียณอายุการปฏิบัติงานของ

สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล ประจําปงบประมาณ 2563)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หางเพชรทองชินเยาวราช2  จํากัด (สาขา 

00001) / ราคาที่เสนอ 6,700.00 บาท

PR7000063090068 18/9/2020 - -

7159 วัสดุการเกษตร และวัสดุสํานักงาน  จํานวน 5 รายการ 6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน พ. ศึกษาภัณฑ, รานเขาใหญโลหะภัณฑ / 

ราคาที่เสนอ 5,635.00 บาท

PR7000063090078 22/9/2020 - -
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7160 วัสดุไฟฟา และปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงแอร / ราคาที่เสนอ 4,300.00 บาท PR7000063090079 22/9/2020 - -

7161 พวงมาลัยดอกไมสด (งานเกษียณอายุการปฏิบัติงานของสถาบัน

วิทยาศาสตรทางทะเล ประจําปงบประมาณ 2563)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง จอฟลอริสท / ราคาที่เสนอ 750.00 บาท PR7000063090077 22/9/2020 - -

7162 คาจางเหมาทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใตทะเล 

บางแสน งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.

ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล)

14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอรเทค 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 14,160.00 บาท

PO7000063090004 23/9/2020 - -

7163 วัสดุคอมพิวเตอร หมึกเครื่องพิมพ Canoon pixma  G300 แดง 1 

กลอง, เหลือง 1 กลอง, ฟา 1 กลอง - เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.

สําหรับศูนยเรียนรูโลกใตทะเล

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

1,050.00 บาท

PR7000063090085 23/9/2020 - -

7164 วัสดุไฟฟา จํานวน 9 รายการ (ปากคีบแบต 1 คู, เคเบิ้ลไทล 2 ถุง, 

เทปพันสายไฟ 5 มวน, เทปพันเกลียว 5 มวน, สามทางหนา 2'' 4 ตัว, 

งอ 90 องศา หนา 2 น ว 6 ตัว, เครื่องเชื่อมพลาสติก 1 ชุด, ชุดใบเลื่อย

ื  1  ใ ื่ ไ ป  6 ใ )  ิ ั ฝ ิ ไ 

2,425.00 2,425.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณอิเลคทริค  / ราคาที่เสนอ 2,425.00 

บาท

PR7000063090086 23/9/2020 - -

7165 วัสดุกอสรางและซอมบํารุง จํานวน 8 รายการ (ลอมา 4 ลอ,นอตหัว

เหลี่ยม 1 ถุง,ของอ 1นิ้ว 90 องศา 2 ตัว, ของอ 1 นิ้ว 45 องศา, ปลั๊ก

บาง 1 ตัว, ปลั๊กไฟ 3 ตัว, บลอกลอย 1 อัน, ฝาครอบ 1 อัน) - เงินรับ

ฝ ิ ไ   ี โ ใ 

677.00 677.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ   / ราคาที่เสนอ 677.00 บาท PR7000063090084 23/9/2020 - -

7166 คาจางเหมาทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใตทะเล 

บางแสน งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม2563 (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.

ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล)

14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอรเทค 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 14,160.00 บาท

PO7000063090005 23/9/2020 - -

7167 งานจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแกสถานที่ ทรัพยสิน ณ 

ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 34,200.00 บาท

PO7000063090007 24/9/2020 - -
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7168 งานจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแกสถานที่ ทรัพยสิน ณ 

ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 (เงิน

รับฝากเงินรายได-คชจ.สําหรับศูนยเรียนรูโลกใตทะเล)

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 34,200.00 บาท

PO7000063090006 24/9/2020 - -

7169 จางกอสรางโรงเรือนพัก-คัดแยกขยะ จํานวน 1 หลัง 64,848.42 64,848.42 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท / ราคาที่

เสนอ 64,848.42 บาท

PO7000063090008 29/9/2020 - -

7170 ซอมแซมปมสูบน้ําอาคารเรียนรวม (มบ.จบ.4330-001-0001-1/45 

และ 2/45)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยไดนาโม PR0208063080079 1/9/2020 - -

7171 ซอมแซมเครื่องซักผาหยอดเหรียญอาคารที่พักบุคลากร (มบ.จบ.

5409006010002)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญนํา วิสิทธิวงศ PR0208063080048 1/9/2020 - -

7172 จางทําผารองรีด จํานวน 40 ผืน สําหรับใชปูบนโตะรองรีดผา หอพัก

นิสิต 2 และ 3

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิสมัย การแกว PR0208063080033 1/9/2020 - -

7173 จางทําตรายาง จํานวน 7 อัน สําหรับใชงานในหองธุรการกองบริหาร

วิทยาเขตจันทบุรี

1,220.00 1,220.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยตรายางพวงพิศ PR0208063080098 1/9/2020 - -

7174 จางซอมแซมหองพักในอาคารที่ พักบุคลากร 97,800.00 97,800.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ ธัญญารักษ PR0208063070042 1/9/2020 - -

7175 จางซอมแซมฝา ประตู และหนาตาง อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรี

นครินทรและอาคารเรียนรวม จํานวน 5 รายการ

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ PR0208063080045 1/9/2020 - -
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7176 จัดซื้อกลองติดรถยนตขนาดใหญ และเครื่องเลนเพลง 25,894.00 25,894.00 เฉพาะเจาะจง รานจันทบุรีออโตแอร PR0208063080108 1/9/2020 - -

7177 จัดซื้อแกสกระปอง สําหรับพนหมอกควันกําจัดยุง จํานวน 7 กระปอง 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง สินพานิช PR0208063070046 1/9/2020 - -

7178 เปลี่ยนใบปดน้ําฝน รถยนตหมายเลขทะเบียน 40-0229 จบ จํานวน 2 

อัน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อูเชิดชัยอุตสาหกรรม จํากัด PR0208063080041 1/9/2020 - -

7179 จัดซื้อวัสดุไฟฟาจํานวน 6 รายการ 21,440.00 21,440.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย PR0208063080080 1/9/2020 - -

7180 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับใชในอาคารที่พักบุคลากร ชั้น 8 และบานพัก

วิลลา B

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามแมคโคร PR0208063080046 1/9/2020 - -

7181 จัดซื้อวัสดุอุปกรณซอมบํารุงงานอาคารสถานที่ จํานวน 22 รายการ 61,485.00 61,485.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ PR0208063080009 1/9/2020 - -

7182 จัดซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ สําหรับใชในงานประชุมและพิธีการ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

และราน บานดอกไม

PR0208063080056 1/9/2020 - -

7183 จางเหมาเปลี่ยนแผนเมทัลชีทมุงหลังคาโรงจอดรถ ความหนา 0.40 มม.

 จํานวน 60 ตร.ม.

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี PR0208063080068 1/9/2020 - -
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7184 ซื้อหัวรับสัญญาณดาวเทียม 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช สวัสดีมงคล PR0208063080088 1/9/2020 - -

7185 เครื่องสลับสัญญาณวิดิโอแบบ Multi-Input จํานวน 1 ชุด 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PR0208063080090 1/9/2020 - -

7186 จัดซื้อถานอัลคาไลน AA และ AAA สําหรับใชกับอุปกรณ

โสตทัศนูปกรณของฝายเทคโนโลยีการศึกษา

3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จํากัด PR0208063080029 1/9/2020 - -

7187 ปรับปรุงหองอาบน้ําและหองน้ําหอพักนิสิตชายชั้น 1 75,400.00 75,400.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี PR0208063080102 1/9/2020 - -

7188 จัดซื้อผาใบกันสาดเพื่อปองกันละอองน้ํากระเด็นเขามาบริเวณผูโดยสาร

ดานหลังรถยนตหมายเลขทะเบียน 40-0209 จบ

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง รานประภาสศิลปผาใบ PR0208063080043 1/9/2020 - -

7189 จัดซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ สําหรับใชในงานประชุมและพิธีการ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานดอกไม PR0208063080059 1/9/2020 - -

7190 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําเชียร 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ PR0208063090009 2/9/2020 - -

7191 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําเชียร 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ PR0208063090010 2/9/2020 - -
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7192 จางสําเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 9,416 แผน 3,295.00 3,295.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0208063090014 8/9/2020 - -

7193 จางทําปายตอนรับผูเขารวมประชุมสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

ศิลปศาสตร คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล และการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยบูรพาสัญจร

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท PR0208063090015 8/9/2020 - -

7194 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ วันที่ 10 กันยายน 2563

 เพื่อรับ- สง วาที่รอยตรีพิสุทธิ์ เทสสวัสดิ์ อาจารยคณะเทคโนโลยีทาง

ทะเล เขารวมประชุมคณะทํางนทางเทคนิคการพัฒนาโครงการผลิตน้ํา

ื ้ํ ั ั ิ ั  ั้ ี่ 2/2563

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสดิ์ PR0208063090027 10/9/2020 - -

7195 ซอมแซมเครื่องชงกาแฟ หมายเลขครุภัณฑ 5609005001000001 997.22 997.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จํากัด PR0208063090058 11/9/2020 - -

7196 บํารุงรักษาเครื่องกรองน้ําประจําอาคารที่พักบุคลากร จํานวน 4 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวอเตอรคลีน จันทบุรี PR0208063080104 12/9/2020 - -

7197 จางเหมายานพาหนะ เพื่อรับ - สง รศ.ดร.สุมนต สกลไชย เขารวม

ประชุมจัดทําขอกําหนดการบริหารงานในลักษณะโครงการ วันที่ 30 - 

31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร PR0208063080106 15/9/2020 - -

7198 ซอมแซมและบํารุงรักษารถยนตหมายเลขทะเบียน นข 2768 จบ 2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด PR0208063090061 16/9/2020 - -

7199 จางซอมแซมประตูลิฟท จํานวน 2 รายการ 8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอรวิส จํากัด PR0208063090056 16/9/2020 - -
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7200 จัดซื้อวัสดุสําหรับซอมแซมโรงหลังคาที่ชํารุดและรั่ว จํานวน 4 รายการ 7,040.00 7,040.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ PR0208063090060 16/9/2020 - -

7201 จัดซื้อพานกํานล สําหรับใชในการจัดโครงการไหวครูนาฏศิลป ประจําป

การศึกษา 2563

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาวุธ กลิ่นพิพัฒน PR0208063090059 16/9/2020 - -

7202 ซอมแซมและบํารุงรักษา รถยนตหมายเลขทะเบียน 40-0229 จบ 14,499.57 14,499.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด PR0208063090065 17/9/2020 - -

7203 จางซอม AMP/SHINKIWA SOUND MX 360E เปลี่ยนมอสเฟต

ภาคขยาย

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานชางโจ PR0208063080107 18/9/2020 - -

7204 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP 130A จํานวน 4 กลอง สําหรับใชงานใน

หนวยวิเคราะหนโยบายและแผน

9,580.00 9,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอโซเทคคอมแคร PR0208063080055 18/9/2020 - -

7205 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP 128 A จํานวน 4 กลอง สําหรับใชในงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ IT315

10,460.00 10,460.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอโซเทคคอมแคร PR0208063080064 18/9/2020 - -

7206 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร จํานวน 200 รีม สําหรับใชงานในกอง

บริหารวิทยาเขตจันทบุรี

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จํากัด PR0208063080032 18/9/2020 - -

7207 ซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต หมายเลขทะเบียน นข 1987 จบ 23,610.00 23,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด PR0208063090070 21/9/2020 - -
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7208 จางถายเอกสารสัญญาจาง และแบบรูปรายการ งานจางปรับปรุง

หองสมุด ชั้น 1 และ ชั้น 2 จํานวน 4 ชุด

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บีพีปริ๊นติ้ง PR0208063080027 21/9/2020 - -

7209 จัดซื้อคลอรีนชนิดเกล็ด 90% จํานวน 5 ถัง 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ และอุปกรณ จํากัด PR0208063090073 22/9/2020 - -

7210 จัดซื้อปากกาเขียนไอแพด จํานวน 1 อัน 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส PR0208063090074 22/9/2020 - -

7211 ซอมแซมและบํารุงรักษา รถยนตหมายเลขทะเบียน กง 8068 จบ 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด PR0208063080078 23/9/2020 - -

7212 ซอมแซมและบํารุงรักษา รถยนตหมายเลขทะเบียน นข 1987 จบ 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด PR0208063080077 23/9/2020 - -

7213 จางเหมาเชื่อมตอสัญญาณ GPS ติดตามรถยนต หมายเลขทะเบียน นข 

1987 จบ , นข 2768 จบ , 40-0229 จบ

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.พี.เอส. คอนเนคชั่นส จํากัด PR0208063080019 23/9/2020 - -

7214 จางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 2 คน เพื่อรักษาความ

ปลอดภัย ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารเรียนรวม ผลัด

กลางวัน ตั้งแตวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

27,580.00 27,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส อินเตอร

เซอรวิส จํากัด

PR0208063060063 23/9/2020 - -

7215 จางถายเอกสารประกอบการปรับพื้นฐาน สําหรับในการจัดโครงการ

ปรับพื้นฐานนิสิตชั้นปที่ 1

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง รานหนอนอวน PR0208063090081 24/9/2020 - -
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7216 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร 100 ปฯ และอาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน 7 รายการ

10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน หวังศิริ PR0208063090080 24/9/2020 - -

7217 จัดซื้อของที่ระลึกสําหรับมอบใหคณะกรรมการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา จิตรจวง PR2300063080030 2/9/2020 - -

7218 จางซอมเครื่องยูวีวิซิเบิลเนียรไออารสเปกโตรโตมิเตอร (หมายเลข

 

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรกิน เอลเมอร จํากัด PR2300063090010 2/9/2020 - -

7219 จางสําเนาและเขาเลมเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะอัญ

มณี

1,226.30 1,226.30 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2300063080019 2/9/2020 - -

7220 จางซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลเครื่องปรับอากาศที่ใชสําหรับเครื่องมือ

วิเคราะหอัญมณีและเครื่องประดับขั้นสูง จํานวน 4 รายการ

12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน หวังศิริ PR2300063080021 2/9/2020 - -

7221 จางขัดจานเจียระไน จํานวน 28 จาน 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ สรรพนิรันดร PR2300063090011 2/9/2020 - -

7222 จางซอมบํารุงเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนตสเปกโทรมิเตอร 

(หมายเลขครุภัณฑ620804001000002)

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย ซายน จํากัด PR2300063090009 2/9/2020 - -

7223 จางปรับปรุงหอง S312 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน ธนาภัทธอลูมิเนียม PR2300063070030 2/9/2020 - -

7224 จางซอมแซมเครื่องตัดโลหะแบบละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 39,055.00 39,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซมเพรพ จํากัด PR2300063080020 2/9/2020 - -
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7225 จางเหมายานพาหนะ เพื่อรับ - สง ประธานคณะกรรมการตรวจ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ PR2300063080031 9/9/2020 - -

7226 จัดซื้อเครื่องพิมพ 10,900.00 10,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไพรัชคอมพิวเตอร แอนด โอ.เอ

 คอมมิวนิเคชั่น

PR2300063080033 17/9/2020 - -

7227 จัดซื้อเกาอี้ จํานวน 20 ตัว 19,980.00 19,980.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อินทีเรียร ไอเดีย สาขาที่ 1 PR2300063080032 17/9/2020 - -

7228 จางทําวีดีโอประชาสัมพันธ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิจักร สุขลวน PO2300063090002 25/9/2020 - -

7229 ขอความเห็นชอบในการจัดปายชื่ออาจารย 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR2600063090005 1/9/2563 - -

7230 ขอความเห็นชอบในการจัดจางถายเอกสารและเขาเลม 50,000.00 40,409.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส PR2600063090001 1/9/2563 - -

7231 ขอความเห็นชอบในการจัดหาสาย Audio To Stereo 1,500.00 880.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาดล PR2600063090004 1/9/2563 - -

7232 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมครุภัณฑ 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063090006 1/9/2563 - -

7233 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่ม 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา PR2600063090002 1/9/2563 - -

7234 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ํามันรถจักรยานยนต เดือน กันยายน 400.00 395.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง PR2600063090010 2/9/2563 - -

7235 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ บุญมวง PR2600063090011 3/9/2563 - -
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7236 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมครุภัณฑ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063090012 3/9/2563 - -

7237 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเซ็นเซอรวัดระดับน้ําและปมน้ํา 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสายัณห PR2600063090013 3/9/2563 - -

7238 ขอความเห็นชอบในการจัดหาบูทประชาสัมพันธุ 39,055.00 39,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทําถูก จํากัด PR2600063090030 7/9/2563 - -

7239 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมโปรเจคเตอร 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด PR2600063090044 9/9/2563 - -

7240 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําจืด 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลอ กองวาจา PR2600063090045 9/9/2563 - -

7241 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 14,750.00 14,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ บุญมวง PR2600063090052 11/9/2563 - -

7242 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 3,509.60 3,509.60 เฉพาะเจาะจง หจก.วายเอสเอ เอ็นจิเนียริ่ง PR2600063090053 11/9/2563 - -

7243 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ บุญมวง PR2600063090057 11/9/2563 - -

7244 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมครุภัณฑหอพัก 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063090056 11/9/2563 - -
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7245 ขอความเห็นในการจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ บุญมวง PR2600063090054 11/9/2563 - -

7246 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมหองกระเบื้องปูด 53,830.00 53,830.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063090074 16/9/2563 - -

7247 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ บุญมวง PR2600063090073 16/9/2563 - -

7248 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเครื่องพิมพ 9,350.00 9,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR2600063090069 16/9/2563 - -

7249 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุซอมหอพัก 28,480.00 28,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด PR2600063090072 16/9/2563 - -

7250 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 56,500.00 56,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR2600063090081 21/9/2563 - -

7251 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063090085 22/9/2563 - -

7252 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 53,900.00 53,900.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR2600063090082 22/9/2563 - -

7253 ขอความเห็นชอบนการจัดจางซอมครุภัณฑ 5,300.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600063090086 22/9/2563 - -

7254 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดาษเพื่อใชในสํานักงาน 35,952.00 35,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR2600063090094 23/9/2563 - -

7255 ขอความเห็นชอบบในการจัดจางปูกระเบื้องปูด 1 หอง 21,718.00 21,718.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PO2600063090004 30/9/2563 - -

7256 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 

งาน

10,218.50 10,218.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปยกแอร 2005 จํากัด PR3400063090029 25/9/2563 - -
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7257 จางซอมเปลี่ยนกระเบื้องแกรนิตโต จํานวน 1 งาน 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม PR3800063090031 1/9/2020 - -

7258 ซื้อสายฝกบัว จํานวน 1 เสน 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR3800063090027 1/9/2020 - -

7259 จางเหมายานพาหนะรถสองแถว จํานวน1 คัน สําหรับเดินทางไปกลับ 

ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ขนสงชลบุรี ในวันที่ 2 กันยายน 2563

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสนั่น ปงกา PR3800063090032 1/9/2020 - -

7260 ซื้อสายสัญญาณภาพดิจิตอล HDMI จํานวน 8 เสน 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800063090033 1/9/2020 - -

7261 ซื้อหนวยจัดเก็บขอมูลแบบ SD Card 64GB จํานวน 2 ชิ้น 1,459.99 1,459.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR3800063090028 1/9/2020 - -

7262 จางเหมาทําขาเหล็กยึดกันสาดบริเวณดานหลังชั้น 1 จํานวน 1 งาน 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม PO3800063090002 3/9/2020 - -

7263 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 68 ถัง 2,380.00 2,380.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR3800063090044 3/9/2020 - -

7264 ถายน้ํามันเครื่อง และออกเหล็กพวงขางจักรยานยนต 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง PR3800063090039 3/9/2020 - -

7265 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

กลับนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 8 กันยายน 2563

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063090045 8/9/2020 - -

7266 ซื้อดอกสวาน จํานวน 4 ดอก 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR3800063090060 10/9/2020 - -

7267 ซื้อแผงสายLan จํานวน 1 ชิ้น เครื่องปอกสายLan จํานวน 1 ชิ้น และ

เครื่องมือทดสอบสาย Lan จํานวน 1 ชิ้น

810.00 810.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800063090069 11/9/2020 - -

7268 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

กลับนิเทศงานนิสิตที่ไปสหกิจศึกษา ณ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จํากัด ในวันที่ 17 กันยายน 2563

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063090073 11/9/2020 - -
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7269 จางทําปายไวนิล จํานวน 1 ปาย และ ปายสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด 

จํานวน 1 ปาย

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR3800063090087 14/9/2020 - -

7270 ซื้อน้ํามันรถจักรยานยนตของคณะ 60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR3800063090084 14/9/2020 - -

7271 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก จํานวน 6 หลอด 23,800.00 23,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PO3800063090003 14/9/2020 - -

7272 จางเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศหองควบคุมอาคาร ชั้น 1 จํานวน 1 

งาน

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800063090004 14/9/2020 - -

7273 ซอมเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต จํานวน 1 เสน 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง PR3800063090099 15/9/2020 - -

7274 จางทําไวนิล จํานวน 1 ปาย 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR3800063090102 16/9/2020 - -

7275 จางติดตั้ง เครื่องปรับอากาศหองควบคุม ชั้น 1 จํานวน 1 งาน 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800063090005 16/9/2020 - -

7276 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

กลับ ม.บูรพรา ถึงดานตรวจคนเขาเมืองศรีราชา และสํานักงานจัดหา

งานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 18 กันยายน 2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063090110 17/9/2020 - -

7277 ซื้อของทีระลึก อาหารทะเลแหง จํานวน 3 ชุด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ํา PR3800063090109 17/9/2020 - -

7278 ซื้อวัสดุ กระดาษการดสี จํานวน 8 แพ็ค 1,745.98 1,745.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR3800063090156 18/9/2020 - -

7279 ซอมตูเย็น จํานวน 1 งาน และซอมเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 งาน 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800063090172 21/9/2020 - -

7280 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

กลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง สํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 22 

กันยายน 2563

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800063090165 21/9/2020 - -
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7281 ทําตรายาง จํานวน 2 อัน 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ วงษวัฒนพงษ PR3800063090184 24/9/2020 - -

7282 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว,วัสดุสํานักงาน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตก

ลงซื้อ 8,709 บาท

PR4200063090013 1/9/2563 - -

7283 คาจางเหมาวงดนตรีบรรเลงในพิธีคํานับคร(ูเพิ่มเติม) 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสงบ ทองเทศ/ราคาที่ตกลงจาง 15,000 บาท PR4200063090014 2/9/2563 - -

7284 ขออนุมัติจางทําดอกไมตกแตปะรําพิธีและดอกไมประกอบพิธีไหวครู 2

 พิธี

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ/ราคาที่ตกลงจาง 

40,000 บาท

PR4200063090015 2/9/2563 - -

7285 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ(ถวยรางวัล) 47,050.00 47,050.00 เฉพาะเจาะจง นายตนัย บุญยโยธิน/ราคาที่ตกลงจาง 47,050 บาท PR4200063090018 3/9/2563 - -

7286 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐชัยพงษ ชอยชด/ราคาที่ตกลงจาง 3,800 

บาท

PR4200063090025 9/9/2563 - -

7287 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสาร+เขาเลมโครงการพัฒนาหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและ

นวัตกรรมสรางสรรค   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.256

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท แมนเผือก /ราคาที่ตกลงจาง 

21,000 บาท

PR4200063090028 10/9/2563 - -

7288 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 8,607.43 8,607.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด//ราคาที่ตกลงซื้อ

8,607.43 บาท

PR4200063090029 10/9/2563 - -

7289 ขออนุมัติจางเหมาแปลเอกสารคําอธิบายรายการประกอบหลักสูตร

จํานวน 3 หลักสูตร

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิน ทองหิรัญ/ราคาที่ตกลงจาง30,000 บาท PR4200063090030 14/9/2563 - -

7290 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน,วัสดุการเรียนการสอนและวัสดุงานบาน

งานครัว

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอรจํากัด(มหาชน)/

ราคาที่ตกลงซื้อ8,743 บาท

PR4200063090036 16/9/2563 - -

7291 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงจาง 3,500

 บาท

PR4200063090038 18/9/2563 - -
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7292 ขออนุมัติจางเหมาเดินระบบไฟบริเวณหองฝกปฏิบัติการอาคารST 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตกลงจาง 25,000 

บาท

PR4200063090042 22/9/2563 - -

7293 ขออนุมัติจัดซื้อหลอดไฟ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อิเลคทริค/ราคาที่ตกลงซื้อ 2,250 บาท PR4200063090050 28/9/2563 - -

7294 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 28,700.00 28,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด PR8000063090020 1/9/2563 - -

7295 ซื้อยา CAPD 12 (2.3% Low Cal) เขียว 2000 ml จํานวน 60 ถุง 8,520.00 8,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063090007 1/9/2563 - -

7296 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด PR8000063090017 1/9/2563 - -

7297 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด PR8000063090021 1/9/2563 - -

7298 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด PR8000063090022 1/9/2563 - -

7299 ซื้อยา CAPD Baxter (1.5% Dext Low Cal) 5000 ml จํานวน 25 

กลอง

39,563.25 39,563.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063090008 1/9/2563 - -

7300 ซื้อยา CaPD 10 (1.5% Low Cal) เหลือง 2000 ml จํานวน 120 ถุง 17,040.00 17,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000063090006 1/9/2563 - -

7301 ซื้อยา Diphereline 0.1 mg/vial จํานวน 1 กลอง 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063090005 1/9/2563 - -

7302 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 60,990.00 60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063090015 1/9/2563 - -

7303 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 54,570.00 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063090014 1/9/2563 - -
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7304 ซื้อยา Tigecyclin 50 mg inj (Tygacil) ฉร. จํานวน 3 box 56,592.30 56,592.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063090009 1/9/2563 - -

7305 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063090011 1/9/2563 - -

7306 ซื้อยา Influenza 0.5 ml SH (ไขหวัดใหญ Fluquadri2020) จํานวน 

40 กลอง

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000063090029 2/9/2563 - -

7307 คาบริการตรวจวิเคราะหความผิดปกติขณะนอนหลับ Sleep Test 

ประจําเดือนกรกฎาคม 2563

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฮลทแครโซลูชั่น จํากัด PR8000063060543 2/9/2563 - -

7308 ซื้อออกซิเจนชนิดทอ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) PR8000063090031 2/9/2563 - -

7309 จางเปลี่ยนบอรดควบคุม ของเครื่องเอ็กซเรยเตานม 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด PR8000063070385 2/9/2563 - -

7310 ซอมหอง CT Scan 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ปนปน PO8000063090006 2/9/2563 - -

7311 ซื้อน้ํายาปรับผานุม 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR8000063090032 2/9/2563 - -

7312 ซื้อน้ํายาซักผา  2 รายการ 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเนี่ยนเคมีคอล  จํากัด PR8000063090033 2/9/2563 - -

7313 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย 3 รายการ 16,900.00 16,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด PR8000063080517 2/9/2563 - -

7314 ซื้อยา Naproxen 250 mg tab (Nasin) จํานวน 300 กลอง 65,805.00 65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด PR8000063090034 3/9/2563 - -

7315 ซื้อ Cryospeed Nitrogen จํานวน 20 กิโลกรัม 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) PR8000063090073 8/9/2563 - -
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7316 คาสอบเทียบคุณภาพเครื่องเอกซเรยและหองเอกซเรย จํานวน 1 

รายการ

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี PR8000063050212 8/9/2563 - -

7317 คาถายเอกสารประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

PO8000063090010 8/9/2563 - -

7318 ขออนุมัติคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด PR8000063090051 8/9/2563 - -

7319 ขออนุมัติคาถายเอกสารประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด PO8000063090009 8/9/2563 - -

7320 ซื้อ Skin Marker ขนาด 1 มิลลิเมตร จํานวน 200 ดาม 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลทแคร จํากัด PR8000063090072 8/9/2563 - -

7321 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

22,919.40 22,919.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063090071 8/9/2563 - -

7322 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 6 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

30,709.00 30,709.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063090070 8/9/2563 - -

7323 ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย จํานวน 4570 ลบ.ม 24,449.50 24,449.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) PR8000063090077 9/9/2563 - -

7324 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 20 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ 54,073.52 54,073.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR8000063090078 9/9/2563 - -

7325 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 54,490.00 54,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063090088 10/9/2563 - -

7326 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063090089 10/9/2563 - -

7327 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063090085 10/9/2563 - -
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7328 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 22,400.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด PR8000063090090 10/9/2563 - -

7329 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063090086 10/9/2563 - -

7330 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด PR8000063090087 10/9/2563 - -

7331 ซื้อยา Acetar 1000 ml (A.N.B) จํานวน 600 ถุง 24,600.00 24,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000063090099 11/9/2563 - -

7332 ซื้อ Electrode Pad (Red Dot - 2238) จํานวน 80 แพ็ค 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด PR8000063090112 15/9/2563 - -

7333 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด PR8000063090114 15/9/2563 - -

7334 ซื้อยา Valproate 500 mg tab (Depakine Chrono) จํานวน 300 

ขวด

90,522.00 90,522.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063090119 15/9/2563 - -

7335 ซื้อยา N.S.S 0.9% 250 ml จํานวน 500 ถุง 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด PR8000063090121 15/9/2563 - -

7336 ซื้อ 1. Intermittent Selt - Cathe. Female) จํานวน 20 อัน 2. 

Intermittent Self.(Male) จํานวน 10 อัน

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด PR8000063090111 15/9/2563 - -

7337 ซื้อยา AdeNOsine 6 mg/2 ml (Adenocor) จํานวน 10 กลอง 23,133.40 23,133.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063090120 15/9/2563 - -

7338 ซื้อคารบอนไดรอออกไซด ขนาด 1.5 คิว 1 ทอ 321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด PR8000063090109 15/9/2563 - -

7339 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

37,878.00 37,878.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063090105 15/9/2563 - -
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7340 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 6 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

33,287.70 33,287.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000063090113 15/9/2563 - -

7341 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12 รายการ 23,546.00 23,546.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR8000063090133 17/9/2563 - -

7342 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 3 รายการ 25,300.00 25,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000063090153 21/9/2563 - -

7343 คาชดเชยการตรวจคัดกรอง TSH และ PKU ประจําเดือนมิถุนายน 2563 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย PR8000063090167 24/9/2563 - -

7344 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี PR8000063090166 24/9/2563 - -

7345 ซื้อยา Pitavastatin 2 mg tab (Livalo) จํานวน 60 กลอง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด PR8000063090171 25/9/2563 - -

7346 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการรถยนต 6,000.00        6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ PR0206063090097 14/9/2020 - -

7347 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาของที่ระลึก 3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน  สมนวล PR0206063090098 14/9/2020 - -

7348 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาเชาเครื่องเสียง 6,500.00        6,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก. สระแกว เวลธี กรุป  PR0206063090159 17/9/2020 - -

7349 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 6,811.43        6,811.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0206063090018 18/9/2020 - -

7350 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 3,245.00        3,245.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR0206063090175 18/9/2020 - -

7351 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 1,320.00        1,320.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR0206063080311 1/9/2020 - -
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7352 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 6,300.00        6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล PR0206063080313 1/9/2020 - -

7353 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 7,274.93        7,247.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0206063090178 18/9/2020 - -

7354 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซม

รถจักรยานยนต

1,600.00        1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  ถนอมแนบ PR0206063090177 18/9/2020 - -

7355 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 22,919.99 22919.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0206063090186 21/9/2020 - -

7356 ขออนุมัติจัดจางซักรีดอาสนะ ผาปู และผาจับจีบ ที่นั่งพระสงฆ จํานวน 

3 รายการ

1,030.00 1,030.00 เฉพาะเจาะจง รัน & พั้นซ รับซักรีด PR0206064100008 5/10/2020 - -

7357 ขออนุมัติจัดซื้อดอกไม ตกแตงสถานที่ 1 งาน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร PR0206064100010 5/10/2020 - -

7358 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องไทยธรรม พวงมาลัยดอกไมสด และดอกไมโตะ

หมูบูชา จํานวน 3 รายการ

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist PR0206064100007 5/10/2020 - -

7359 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจัดนิทรรศการ จํานวน 1 งาน 24,972.80 24,972.80 เฉพาะเจาะจง AP Garden/บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟค เทรดดิ้ง 

จํากัด/นายจักรกริส วัฒนศิร/ิไพรเวชคาวัสด/ุ

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด/สหภาพ ดิจิตอล

เวิลด

PR0206064100011 5/10/2020 - -

7360 ขออนุมัติจัดซื้อโปสเตอร สติกเกอร และแอลกอฮอลเจล รวม 3 รายการ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธิ์รุงอรุณ PR0206064100021 6/10/2020 - -

7361 ขออนุมัติจัดจางทําแบล็คดรอบไวนิลขึงโครงไม ขนาด 300*200 ซม. 

จํานวน 1 งาน

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR0206064100022 6/10/2020 - -

7362 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการจัดเลี้ยงอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร

กลางวัน/เย็น และดูแลหองประชุม (12 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

 ึ ั ี่  ั  )

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงค  สังขทอง PO0206064100008 8/10/2020 - -

7363 ขออนุมัติจัดจางบํารุงรักษาโปรแกรมระบบการสงเอกสารและเลขที่

หนังสือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสผานเครือขาย Online ประจําป

ป   

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด PO0206064100009 8/10/2020 - -
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7364 ขออนุมัติจัดซื้อ พานพุมดอกไมสด/พวงมาลาดอกไมสด 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร PR0206064100093 12/10/2020 - -

7365 ขออนุมัติจัดซื้อตลับผงหมึก HP CF226A /HP 26A  จํานวน 2 กลอง 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206064100149 19/10/2020 - -

7366 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องทองนอย จํานวน 2 ชุด 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR0206064100148 19/10/2020 - -

7367 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 3 เครื่อง 86,900.00 86,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0206064100044 29/10/2020 - -

7368 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนตตูปรับอากาศ 1 คัน ไป-กลับ จ.

พิษณุโลก

10,500.00      10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ PR0206064100024 6/10/2020 - -

7369 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรและเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 10 

เครื่อง

43,900.00 43,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064100117 15/10/2020 - -

7370 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 3 รายการ 1,690.00 1,690.00 เฉพาะเจาะจง ที .เอ็น. ฮารดแวร 2005 PR0206064100116 15/10/2020 - -

7371 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกและทําปายไวนิล ในงานพิธีมอบ

ทุนการศึกษาใหแกนิสิตพิการ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/ไทยสยาม

ดิจิตอล หนองมน/PP Sign Maker&Solution

PR0206064100119 15/10/2020 - -

7372 ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ

แขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง พรอมติดตั้ง

46,866.00 46,866.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206064100136 16/10/2020 - -

7373 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ กลองวงจรปด 1 ระบบ 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206064100150 19/10/2020 - -

7374 ขออนุมัติจัดซื้อ กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSLR พรอม

อุปกรณเสริม จํานวน 1 ชุด

78,966.00 78,966.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206064100151 19/10/2020 - -

7375 ขออนุมัติจัดซื้อ พลาสติกกั้นเชต ขาว-แดง  จํานวน 6 มวน 1,775.13 1,775.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0206064100154 19/10/2020 - -
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7376 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ(ปฐมนิเทศนิสิตกูยืม) 18,871.02 18,871.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0206064100182 22/10/2020 - -

7377 ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยนโคมไฟสปอรตไลทลานกิจกรรมนิสิต 50 ป 

สนามบาสเกตบอล และสนามวอลเลยบอลชายหาด จํานวน 1 งาน

40,200.00 40,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค PR0206064100190 22/10/2020 - -

7378 ขออนุมัติจัดซื้อแผนกรองกลิ่นสําหรับเครื่องกรองอากาศ จํานวน 1 ชุด 3,980.00 3,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรรินทิพย  ชุณหชวาลวงษ PR0206064100191 22/10/2020 - -

7379 ขออนุมัติจัดซื้อ ประตูเหล็กดัดบานเปด-ปด 4 บาน พรอมติดตั้ง 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพูนศักดิ์ สมบัติรัตนานันท PR0206064100210 27/10/2020 - -

7380 ขออนุมัติเบิกคาเชาคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน

 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0206064100002 7/10/2020 - -

7381 ขอความเห็นชอบเสนอคาเขาเลมสันกาวไมเคลือบ 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR0206064100023 6/10/2020 - -

7382 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อของที่ระลึก 420.00           420.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0206064100076 9/10/2020 - -

7383 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องสํารองกระแสไฟฟา 2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064100101 14/10/2020 - -

7384 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ 5,885.00        5,885.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206064100142 16/10/2020 - -

7385 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกลองใสเอกสาร 27,606.00      27,606.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชคภุชงค จํากัด PR0206064100141 16/10/2020 - -

7386 ขอความเห็นชอบเสนอจัดจางทําตรายาง 3,200.00        3,200.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR0206064100184 22/10/2020 - -

7387 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถอเนกประสงค ทะเบียน กร-6153 ชลบุรี 

จํานวน 11 รายการ

3,496.76 3,496.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส จํากัด PR0206064100012 5/10/2020 - -
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7388 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตู ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี และคา

ซอมแซมรถเกง ทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี

38,094.68 38,094.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206064100015 5/10/2020 - -

7389 ขออนุมัติเบิกเงินคาซื้อวัสดุงานสาธารณูปโภค จํานวน 13 รายการ 6,639.35 6,639.35 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206064100128 15/10/2020 - -

7390 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206064100126 15/10/2020 - -

7391 ขออนุมัติเบิกเงินคายางมะตอยสําเร็จรูป จํานวน 100 ถุง 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) PR0206064100129 15/10/2020 - -

7392 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง 15,964.40 15,964.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด PR0206064100160 20/10/2020 - -

7393 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถจักรยานยนต จํานวน 2 คัน 751.01 751.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต จํากัด PR0206064100166 21/10/2020 - -

7394 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง 10,058.00 10,058.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206064100170 21/10/2020 - -

7395 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 10 รายการ 1,583.60 1,583.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206064100198 25/10/2020 - -

7396 ขออนุมัติเบิกเงินคาเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน 

จํานวน 3 เครือง

22,791.00 22,791.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206064100200 26/10/2020 - -

7397 ขออนุมัติเบิกเงินคาอาหารสุนัข กระสอบละ 20 กก. จํานวน 175 

กระสอบ

96,250.00 96,250.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป อมรชีวิน PR0206064100230 28/10/2020 - -

7398 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถอเนกประสงค 15,151.20 15,151.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีฮอนดา ออโตโมบิล จํากัก PR0206064100226 28/10/2020 - -

7399 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตู ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี จํานวน 13

 รายการ

16,832.71 16,832.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206064100232 28/10/2020 - -
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7400 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถอเนกประสงค ทะเบียน กร-6153 

ชลบุรี จํานวน 5 รายการ

3,084.81 3,084.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส จํากัด PR0206064100233 28/10/2020 - -

7401 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาแกไขกระแสไฟฟาขัดของ 556.42 556.42 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค(วัฒนานคร) PR0209064100004 8/10/2020 - -

7402 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด PR0209064100003 8/10/2020 - -

7403 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาพวงมาลาดอกไม สําหรับกิจกรรมนอมรําลึก

เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกนกไทย PR0209064100005 9/10/2020 - -

7404 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟต อาคาร

ศาสตราจารย ดร.สุชาติ อุปถัมภ

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) PO0209064100001 12/10/2020 - -

7405 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ําดื่มถัง และซื้อถังน้ํา 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมชาติ โพธิ์ศรี PR0209064100007 12/10/2020 - -

7406 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางจัดทําพวงมาลาดอกไม ในการรวม

กิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว วันศุกรที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกนกไทย PR0209064100016 21/10/2020 - -

7407 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมกระแสไฟฟาขัดของ 549.17 549.17 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค(วัฒนานคร) PR0209064100018 28/10/2020 - -

7408 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร ของ

กองบริหารวิทยาเขตสระแกว

5,695.25 5,695.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR0209064100026 30/10/2020 - -

7409 เชาบริการสัญญาณเคเบิลทีวี อาคารหอพักนิสิต 43,200.00 43,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิชั่น จํากัด PO0218064100007 8/10/2563 - -

7410 เชาเครื่องถายเอกสารสํานักงานหอพักนิสิต 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PO0218064100006 8/10/2563 - -
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7411 จางซอมแซมทอสูบน้ําประปาหอพักเทา-ทอง 1 25,900.00 25,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PO0218064100008 21/10/2563 - -

7412 ซื้อวัสดุ จํานวน 9 ชนิด 7,301.00 7,301.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0218064100024 19/10/2563 - -

7413 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 15,250.00 15,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0218064100022 19/10/2563 - -

7414 จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะโรงงาน จํานวน 1 เครื่อง สวานโรตารี่ จํานวน 1

 ตัว สวานไรสาย จํานวน 1 ตัว

21,480.00 21,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาชลบุรี

PO0218064110001 25/11/2563 - -

7415 จัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 36,433.50 36,433.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด PO0218064110002 25/11/2563 - -

7416 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 15,700.00 15,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0218064110003 25/11/2563 - -

7417 จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 70 เครื่อง 69,860.00 69,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาชลบุรี

PO0218064120002 14/12/2563 - -

7418 จัดซื้อตูเสื้อผา จํานวน 12 ตู 58,800.00 58,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา แสงภู PO0218064120001 9/12/2563 - -

7419 จัดซื้อเครื่องโทรศัพทไรสาย จํานวน 3 เครื่อง 4,788.00 4,788.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0218064100030 28/10/2563 - -

7420 ขออนุมัติเบิกคาจางทําเอกสารขอเสนอโครงการวิจัย และคาจางทํา

เอกสารรายงานความกาวหนา ตามโครงการนํารองภายใตการ

ดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออก

2,340.00 2,340.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส PR0206064100051 8/10/2020 - -

7421 ขออนุมัติเบิกคาจัดทําเลมคูมือตรวจประเมิน และเลมรายงานฉบับ

สมบูรณ ดานมาตรฐานความปลอดภัยสารเคมี เพื่อสงสํานักงานการ

วิจัยแหงชาติ (วช.)

3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส PR0206064100052 8/10/2020 - -
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7422 ขออนุมัติเบิกคากระดาษการดสีขาว 150 แกรม เพื่อใชในการออก

เอกสารรับรองการดําเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ใน

สัตวทดลอง ความปลอดภัยทางชีวภาพ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ PR0206064100049 8/10/2020 - -

7423 ขออนุมัติเบิกคาเชาหองประชุม เพื่อใชในโครงการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 

วันที่ 1-3 พ.ย. 63

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กระบี่รีสอรท จํากัด PR0206064100173 21/10/2020 - -

7424 ขออนุมัติเบิกคาปายไวนิล เพื่อใชในโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

ดําเนินงาน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 วันที่ 1-3 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง หยาดรุง จิตสิริกูร PR0206064100175 21/10/2020 - -

7425 ขออนุมัติเบิกคาเชาเครื่อง เพื่อใชในโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

ดําเนินงาน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 วันที่ 1-3 พ.ย. 63

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หยาดรุง จิตสิริกูร PR0206064100174 21/10/2020 - -

7426 ขออนุมัติเบิกคาจางยานพาหนะรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง โครงการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 - 2568 วันที่ 1-3 พ.ย. 63

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง หยาดรุง จิตสิริกูร PR0206064100172 21/10/2020 - -

7427 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063080001 3/8/2563 - -

7428 ขออนุมัติจางเหมาบริการถอดยายพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม 

17,655.00

PR0400063080012 4/8/2563 - -

7429 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอร 3,245.00 3,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด สาขา 00007

 3,245.00

PR0400063080010 4/8/2563 - -

7430 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรรี่สําหรับเครื่องสํารองไฟฟา เมาสแบบ USB และ

ฮารดดิสก ขนาด 1 TB

4,706.00 4,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด สาขา 00007

 4,706.00

PR0400063080009 4/8/2563 - -

7431 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,800.00 PR0400063080011 4/8/2563 - -
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7432 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนแกส จํากัด 350.00 PR0400063080021 5/8/2563 - -

7433 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 41,730.00 PR0400063080017 5/8/2563 - -

7434 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 2,605.00 PR0400063080022 5/8/2563 - -

7435 ขออนุมัติเชาหองประชุมโรงแรม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมหาดแสงจันทร รีสอรท 2,000.00 PR0400063080013 5/8/2563 - -

7436 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 500.00 PR0400063080034 5/8/2563 - -

7437 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอร 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 5,800.00 PR0400063080014 5/8/2563 - -

7438 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําโปสเตอร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 500.00 PR0400063080050 6/8/2563 - -

7439 ขออนุมัติซื้อแผนอะคริลิค 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง อีสเทิรน แอดเวอรไทดซิ่ง 4,200.00 PR0400063080035 6/8/2563 - -

7440 ขออนุมัติซื้อรถเด็กเลน 4,910.00 4,910.00 เฉพาะเจาะจง ราน TFBabyland 4,910.00 PR0400063080044 6/8/2563 - -

7441 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,500.00 PR0400063080048 6/8/2563 - -

7442 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,000.00 PR0400063080053 7/8/2563 - -

7443 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ 1,215.00 1,215.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค 1,215.00 PR0400063080052 7/8/2563 - -
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7444 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 500.00 PR0400063080057 10/8/2563 - -

7445 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการจัดงานวันแมแหงชาติ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 290.50 PR0400063080056 10/8/2563 - -

7446 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  171.00 PR0400063080058 10/8/2563 - -

7447 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการจัดงานวันแมแหงชาติ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 500.00 PR0400063080055 10/8/2563 - -

7448 ขออนุมัติซื้อผาหมและผาเช็ดตัวสําหรับเด็กเล็ก 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเคี้ยงเจริญ 14,500.00 PR0400063080054 10/8/2563 - -

7449 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,527.00 PR0400063080066 11/8/2563 - -

7450 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 4,075.00 PR0400063080070 11/8/2563 - -

7451 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 1,651.98 1,651.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) PR0400063080067 11/8/2563 - -

7452 ขออนุมัติซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชประกอบการ

ฝกอบรมฯ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 1,045.00 PR0400063080078 13/8/2563 - -

7453 ขออนุมัติซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชประกอบการ

ฝกอบรมฯ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 1,440.00 PR0400063080079 13/8/2563 - -

7454 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00 PR0400063080072 13/8/2563 - -

7455 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 476.00 476.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 476.00 PR0400063080083 13/8/2563 - -
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7456 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063080081 13/8/2563 - -

7457 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณประกอบการจัดอบรมฯ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 1,540.00 PR0400063080071 13/8/2563 - -

7458 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 524.00 524.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 524.00 PR0400063080082 13/8/2563 - -

7459 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 2,886.00 PR0400063080073 13/8/2563 - -

7460 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 900.00 PR0400063080084 14/8/2563 - -

7461 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัส เรืองศรี 100.00 PR0400063080086 14/8/2563 - -

7462 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063080085 14/8/2563 - -

7463 ขออนุมัติซื้อซองกันกระแทก 405.00 405.00 เฉพาะเจาะจง ราน AK.BOX 405.00 PR0400063080104 17/8/2563 - -

7464 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม 

2,354.00

PR0400063080105 17/8/2563 - -

7465 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ 21,346.50 21,346.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด 21,346.50 PR0400063080099 17/8/2563 - -

7466 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,581.00 PR0400063080110 18/8/2563 - -

7467 ขออนุมัติซื้อของรางวัล 5,640.00 5,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 5,640.00 PR0400063080108 18/8/2563 - -
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7468 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 500.00 PR0400063080109 18/8/2563 - -

7469 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 6,189.97 6,189.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 6,189.97 PR0400063080116 19/8/2563 - -

7470 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 9,938.98 9,938.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 9,938.98 PR0400063080114 19/8/2563 - -

7471 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส พีอี บานหมอ 3,200.00 PR0400063080117 19/8/2563 - -

7472 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 3,040.00 3,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 3,040.00 PR0400063080121 19/8/2563 - -

7473 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 8,591.05 8,591.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 8,591.05 PR0400063080113 19/8/2563 - -

7474 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 6,950.00 PR0400063080122 19/8/2563 - -

7475 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม 

5,350.00

PR0400063080128 20/8/2563 - -

7476 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 9,937.98 9,937.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 9,937.98 PR0400063080127 20/8/2563 - -

7477 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ 985.00 985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 985.00 PR0400063080124 20/8/2563 - -

7478 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 1,610.00 1,610.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 1,610.00 PR0400063080125 20/8/2563 - -

7479 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 910.00 PR0400063080126 20/8/2563 - -
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7480 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00 PR0400063080123 20/8/2563 - -

7481 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมตูทําน้ําเย็น 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง 963.00 PR0400063080131 21/8/2563 - -

7482 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกระเชาของที่ระลึก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีฟลอรีส 3,000.00 PR0400063080130 21/8/2563 - -

7483 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 9,999.02 9,999.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 9,999.02 PR0400063080134 24/8/2563 - -

7484 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําปายสติกเกอร 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยพิมพปาย ดี-แม็กซ ดีไซน 5,992.00 PR0400063080145 25/8/2563 - -

7485 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 950.00 PR0400063080146 25/8/2563 - -

7486 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063080160 25/8/2563 - -

7487 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีสยาม 1,000.00 PR0400063080164 25/8/2563 - -

7488 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 1,000.00 PR0400063080165 25/8/2563 - -

7489 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 1,000.00 PR0400063080166 25/8/2563 - -

7490 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 1,000.00 PR0400063080169 25/8/2563 - -

7491 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063080170 25/8/2563 - -
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7492 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 1,000.00 PR0400063080168 25/8/2563 - -

7493 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 260.00 PR0400063080163 25/8/2563 - -

7494 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 300.00 PR0400063080157 25/8/2563 - -

7495 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 340.00 340.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 340.00 PR0400063080162 25/8/2563 - -

7496 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 560.00 PR0400063080149 25/8/2563 - -

7497 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 584.00 584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 584.00 PR0400063080158 25/8/2563 - -

7498 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 596.00 596.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 596.00 PR0400063080154 25/8/2563 - -

7499 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063080147 25/8/2563 - -

7500 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063080148 25/8/2563 - -

7501 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063080151 25/8/2563 - -

7502 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063080159 25/8/2563 - -

7503 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00 PR0400063080161 25/8/2563 - -
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7504 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063080167 25/8/2563 - -

7505 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 2,781.00 PR0400063080177 27/8/2563 - -

7506 ขออนุมัติซื้อกระดาษชําระมวนใหญ 35,845.00 35,845.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. อินเตอรเทรด 

35,845.00

PR0400063080178 27/8/2563 - -

7507 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนแกส จํากัด 350.00 PR0400063080173 27/8/2563 - -

7508 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00 PR0400063080185 28/8/2563 - -

7509 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 PR0400063080179 28/8/2563 - -

7510 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00 PR0400063080181 28/8/2563 - -

7511 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00 PR0400063080184 28/8/2563 - -

7512 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 475.00 475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 475.00 PR0400063080180 28/8/2563 - -

7513 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,000.00 PR0400063080182 28/8/2563 - -

7514 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,000.00 PR0400063080183 28/8/2563 - -

7515 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00 PR0400063080187 28/8/2563 - -
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7516 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00 PR0400063080186 28/8/2563 - -

7517 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,000.00 PR0400063080195 31/8/2563 - -

7518 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ 

9,450.00

PR0400063080198 31/8/2563 - -

7519 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 555.00 555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 555.00 PR0400063080202 31/8/2563 - -

7520 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 360.00 PR0400063080196 31/8/2563 - -

7521 ขออนุมัติซื้อโคมไฟสําหรับติดเพดาน 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไลทติ้ง พลัส แอนด อิเล็คทริค 

342.00

PR0400063080199 31/8/2563 - -

7522 ขออนุมัติซื้อยางลอรถเข็นคนไข 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บราวาลา อินโนเวชั่น จํากัด 950.00 PR0400063080207 31/8/2563 - -

7523 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 22,000.00 PR0400063080201 31/8/2563 - -

7524 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 400.00 PR0400063080200 31/8/2563 - -

7525 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 18,000.00 PR0400063080208 31/8/2563 - -

7526 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําประกาศนียบัตร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 280.00 PR0400063080194 31/8/2563 - -

7527 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 288.00 288.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 288.00 PR0400063080203 31/8/2563 - -

หนา้ 1125



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7528 ขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (แกสโซฮอล 91) และน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม แอนด เฟรนด จํากัด 0/1/1900 0/1/1900 - -

7529 ขอซื้อผงหมึกถายเอกสาร CANON รุน IR7105 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป จํากัด 0/1/1900 0/1/1900 - -

7530 ขอซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม A4 87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด 0/1/1900 0/1/1900 - -

7531 ขอซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง ทําลายครั้งละ ๑๐ แผน ถังตม

น้ําไฟฟา คูลเลอรน้ํา เกาอี้สํานักงาน และรถเข็นอาหาร

48,400.00 48,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 0/1/1900 0/1/1900 - -

7532 ขอซื้อบอรดเสียบกระดาษโปสเตอร 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 0/1/1900 0/1/1900 - -

7533 ขอซื้อเครื่องโทรศัพท 990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 0/1/1900 0/1/1900 - -

7534 ครุภัณฑ 22,900.00 22,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0600064100001 9/10/2020 - -

7535 หมึกพิมพเลเซอรสี Hp 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600064100009 7/10/2020 - -

7536 ผงหมึกเอเอฟ 1022/27 สําหรับเครื่องถายเอกสาร 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0600064100010 7/10/2020 - -

7537 ขอนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 6,449.96 6,449.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด PR0600064100031 9/10/2020 - -

7538 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา 300 300 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR0600064100032 9/10/2020 - -

7539 วัสดุ 20,972.00 20,972.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอบโซเทค จํากัด PR0600064100027 9/10/2020 - -
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7540 วัสดุ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง PR0600064100025 9/10/2020 - -

7541 วัสดุ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR0600064100026 9/10/2020 - -

7542 วัสดุ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟศเมท (ไทย) PR0600064100022 9/10/2020 - -

7543 ซอมลิฟอาคาร CL 43,201.25 43,201.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม เอลเลเวเตอร แอนด เอสเคเลเทอร 

จํากัด

PR0600064100030 9/10/2020 - -

7544 คาเชาสถานที่ 27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เด็กดี อินเตอรแอคทีฟ PR0600064100028 9/10/2020 - -

7545 คาเชารถยนต 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ PR0600064100021 9/10/2020 - -

7546 คาเชาหองประชุม 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. สยาม แอ็ท พัทยา PR0600064100047 14/10/2020 - -

7547 คาถายเอกสารเขาเลม 9,890.00 9,890.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง PR0600064100048 14/10/2020 - -

7548 ขออนุมัติจางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 เครื่อง 25,466.00 25,466.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600064100002 14/10/2020 - -

7549 ขออนุมัติวัสดุวิทยาศาสตร 7 รายการ 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวทกรุป จํากัด(มหาชน) PR0600064100041 14/10/2020 - -

7550 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 2 รายการ 490 490 เฉพาะเจาะจง ร านเจียบฮวด , น้ําดื่มบานและสวน PR0600064100037 14/10/2020 - -

7551 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ 18,425.40 18,425.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด PR0600064100043 14/10/2020 - -
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7552 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP Laserjet 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600064100038 14/10/2020 - -

7553 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 7 รายการ 44,907.90 44,907.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด PR0600064100042 14/10/2020 - -

7554 ขออนุมัติซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

 (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000บีทียู พรอมทอน้ํายาสวนเกิน

มาตรฐาน 11 เมตร

59,870.00 59,870.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0600064100004 15/10/2020 - -

7555 ขออนุมัติจางบํารุงรักษาลิฟตอาคารวิทยาศาสตรชีวภาพ (ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

62,370.00 62,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด PO0600064100003 15/10/2020 - -

7556 วัสดุอุปกรณสํานักงาน 13,600.77 13,600.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0600064100050 15/10/2020 - -

7557 วัสดุอุปกรณสําหรับใชในโครงการวัยรุนวัยเรา 1,840.00 1,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR0600064100052 15/10/2020 - -

7558 ขออนุมัติจางพิมพแผนพับประชาสัมพันธ จํานวน 200 แผน 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนการพิมพ PR0600064100059 16/10/2020 - -

7559 วัสดุวิทยาศาสตร 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด PR0600064100064 16/10/2020 - -

7560 วัสดุ 44,999.99 44,999.99 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. อินเตอรเทรด PR0600064100062 16/10/2020 - -

7561 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ 48,813.40 48,813.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด PR0600064100061 16/10/2020 - -

7562 วัสดุ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600064100063 16/10/2020 - -

7563 วัสดุอื่นๆ 400 400 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ PR0600064100067 19/10/2020 - -
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7564 ขออนุมัติจางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง 8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0600064100084 21/10/2020 - -

7565 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 37 รายการ 9,316.00 9,316.00 เฉพาะเจาะจง BANCOM SHOP, หจก. วงศทรายทอง, ราน 

เจียบฮวด, ราน OM Shop,ราน กฤษณ อีเลคทริค

 และ บ. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR0600064100082 21/10/2020 - -

7566 คาซอมแซม 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น จํากัด PR0600064100089 22/10/2020 - -

7567 คาซอมแซม 2,540.00 2,540.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง, อู ชางโจ PR0600064100085 22/10/2020 - -

7568 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ 3 รายการ 44,800.00 44,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO0600064100009 22/10/2020 - -

7569 ขออนุมัติซื้อที่วัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัส จํานวน 13 ตัว 20,169.50 20,169.50 เฉพาะเจาะจง บจก. โปรโทรนิกส PR0600064100106 26/10/2020 - -

7570 วัสดุ 4,451.20 4,451.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด อินสตรูเมนท 

จํากัด

PR0600064100101 26/10/2020 - -

7571 ครุภัณฑ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด PO0600064100017 26/10/2020 - -

7572 ครุภัณฑ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด PO0600064100018 26/10/2020 - -

7573 ครุภัณฑ 84,530.00 84,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนูแฟคเจอริ่ง 

จํากัด

PO0600064100016 26/10/2020 - -

7574 ปรับปรุงหองพักนิสิต PY101 99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ PO0600064100013 26/10/2020 - -

7575 ขอซื้อครุภัณฑเครื่องพิมพวัตถุ 3 มิติ 1 เครื่อง 37,900.00 37,900.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน แกวใหม PO0600064100020 27/10/2020 - -
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7576 ขออนุมัติจางซอมแซมหองปฏิบัติการทดลอง SD 312 และSD 315 48,200.00 48,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เสียงสังข PO0600064100019 27/10/2020 - -

7577 คาเชารถตู 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ PR0600064100111 27/10/2020 - -

7578 วัสดุ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0600064100108 27/10/2020 - -

7579 วัสดุ 3,440.00 3,440.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค, Xiaom Club PR0600064100109 27/10/2020 - -

7580 ขออนุมัติซื้อกลองไมพรอมหลอดสเปกตรัม 3 หลอด 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0600064100120 28/10/2020 - -

7581 วัสดุอื่นๆ 8,260.00 8,260.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อิเลคทริค, ONEDESIGN, บจก.ปโตรเลียม

 2017

PR0600064100123 28/10/2020 - -

7582 ขออนุมัติจางบํารุงรักษาลิฟตอาคารสิรินธรและอาคารฟสิกส 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PO0600064100024 28/10/2020 - -

7583 ขออนุมัติจางบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศชิลเลอร อาคารปฏิบัติการ

พื้นฐานและศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร

68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรโค จํากัด PO0600064100022 28/10/2020 - -

7584 ขออนุมัติจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟาอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 

30KVA จํานวน 1 เครื่อง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสชั่นนัล โปรดักส จํากัด PO0600064100023 28/10/2020 - -

7585 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP Laserjet 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0600064100119 28/10/2020 - -

7586 วัสดุ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ PR0600064100121 28/10/2020 - -

7587 วัสดุอื่นๆ 7,874.00 7,874.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อิเลคทริค PR0600064100122 28/10/2020 - -
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7588 แบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟและฮารดดิสกแบบพกพา 2,380.00 2,380.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0600064100126 29/10/2020 - -

7589 ขอซื้อครุภัณฑเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 25,900.00 25,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิอินฟนิตี้แกรนด จํากัด PO0600064100026 30/10/2020 - -

7590 ขออนุมัติ จางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดานการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

ศูนยสอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ จูสวัสดิ์ PO0700064100003 1/10/2563 - -

7591 ขออนุมัติ จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานดานการจัดทํา

สื่อและประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตรโครงการแผนงานการ

พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 

(Brain Power Skill Up) ณ ศูนยการเรียนรูระบบอัตโนมัติ EEC 

Automation Park รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิชาภา รัตนมะหาโชค PO0700064100002 1/10/2563 - -

7592 ขออนุมัติ จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานวิศวกร คณะ

วิศวกรรมศาสตรโครงการแผนงานการพัฒนาความสามารถทาง

เทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ณ 

ศูนยการเรียนรูระบบอัตโนมัติ EEC Automation Park

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาวิน สะมะทอง PO0700064100001 1/10/2563 - -

7593 ขออนุมัติจัดจาง คาบริการบํารุงรักษาและดูแลลิฟท ฟูจิเทค ตั้งแตวันที่

 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร

65,484.00 65,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PO0700064100004 1/10/2563 - -

7594 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ Brother จํานวน 4 กลอง รายละเอียด

ดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

7,960.00 7,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0700064100007 7/10/2563 - -

7595 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเบนซินธรรมดา ประจําเดือนตุลาคม 2563 คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR0700064100012 8/10/2563 - -

7596 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น,น้ํามันแกสโซฮอล95,

น้ํามันเบนซินธรรมดา,น้ํามันดีเซลประจําเดือนตุลาคม 2563 คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR0700064100011 8/10/2563 - -
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7597 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโพสตอิทจํานวน 3 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

2,005.00 2,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0700064100034 14/10/2563 - -

7598 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคัตเตอร,กรรไกรและอื่นๆทั้งหมด จํานวน 11 

รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะ

การซื้อแนบ

3,355.00 3,355.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR0700064100033 14/10/2563 - -

7599 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมบํารุงรักษารถยนต ปรับถวงลอ/สลับยาง เช็ค

ระยะ 270,000 กม./ทุก 6 เดือน และงานอื่นๆ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

3,449.15 3,449.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0700064100035 15/10/2563 - -

7600 ขออนุมัติจางสอบเทียบเครื่องมือวัด 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง หมายเลข

ครุภัณฑ 6670-001-0003-1/42 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ

ั 

36,915.00 36,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จํากัด PO0700064100007 19/10/2563 - -

7601 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ ดังนี้ กระดาษอารตมัน, ซองซิป

 และซองน้ําตาล ละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

409.00 409.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด สํานักงานใหญ PR0700064100046 19/10/2563 - -

7602 ขออนุมัติเบิกคาจางวิเคราะหการสองผานแสงดวยเครื่อง UV-Vis-NIR 

Spectrophotometer คณะ ดังรายละเอียดใบกําหนด

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา PR0700064100056 20/10/2563 - -

7603 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 8,636 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร

 ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

3,886.20 3,886.20 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700064100052 20/10/2563 - -

7604 ขออนุมัติซอมแซมแอร หองพัก อ.ธงชัย และหองแลป GC 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

4,012.50 4,012.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PR0700064100055 20/10/2563 - -

7605 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหอง 5002 ประกอบดวย

มอเตอรแฟนคอยล ขนาด 1/15 HP จํานวน 2 ลูก, คาแรงถอดใส 

พรอมตรวจเช็คระบบการทํางาน'คาแรงถอดใส จํานวน 1 ชุด คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PR0700064100053 20/10/2563 - -

7606 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุแลป (บิวเรต 50 มล. Witeg ฯลฯ) จํานวน 4 

รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

39,108.50 39,108.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีแอนดเอ็น ไฮเทค เคมีคอล PO0700064100009 21/10/2563 - -
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7607 ขออนุมัติจัดซื้อ กาซคารบอนไดออกไซด ขนาด 20 กก. , กาซอ็อกซิเจน

 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด PR0700064100064 22/10/2563 - -

7608 ขออนมุ ติจัดซื้อ Micro HDMI to VGA พรอมเสียงสัญญาณ 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ จอดสันเทียะ PR0700064100065 22/10/2563 - -

7609 ขออนุมัติจัดซื้อพรมดักฝุน , กระดาษชําระมวนใหญ ,สกอตตเอกซตรา

ยาวพิเศษ  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงเรืองธัญญกิจ จํากัด PR0700064100063 22/10/2563 - -

7610 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเบนซินธรรมดา ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 

คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR0700064100077 29/10/2563 - -

7611 เพื่อขออนุมัติจัดจางเชาชุดฝกเครื่องปรับอากาศ 4 รายการ ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา

16,950.00 16,950.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน ภูษา PO0700064100011 29/10/2563 - -

7612 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น,น้ํามันแกสโซฮอล95,

น้ํามันเบนซินธรรมดา,น้ํามันดีเซลประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR0700064100076 29/10/2563 - -

7613 ขออนุมัติจัดซื้อ คาวัสดุสิ้นเปลืองในงานลางฯ และคาอะไหลสําหรับงาน

ซอมบํารุงเครื่อง ปรับอากาศ 2 รายการ เปนจํานวนรวม 1 รายการ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน ภูษา PO0700064100012 30/10/2563 - -

7614 ขออนุมัติจัดจาง ซอมเครื่องทําน้ําบริสุทธิ์ Nano pure diamond 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

54,700.00 54,700.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน PO0700064100013 30/10/2563 - -

7615 ขอจัดซื้อน้ํามันประจําเดือนตุลาคม  2564 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน),  บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

PR0800064100006 7/10/2563 - -

7616 ขอจัดจางเหมาบริการกําจัดปลวกและหนู ภายในและภายนอกอาคาร

คณะศิลปกรรมศาสตร

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บั๊ค บี กอน จํากัด PO0800064100001 9/10/2563 - -

7617 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขากราฟ

อารตและกราฟกมีเดีย

19,965.00 19,965.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมพร สีแหล PR0800064100019 9/10/2563 - -

7618 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรม 

ของนิสิตชั้นปที่ 3 สาขาวิชาจิตรกรรม

4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง เบสซซีล็อก, บริษัท บัณฑิตสชั่นเนอรี่ จํากัด,ฮัมเม

ชิ้นอารด ,ไถเส็ง

PR0800064100018 9/10/2563 - -
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7619 ขอจัดจางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร ป.ตรี สาขาจิตรกรรม . 

กราฟกอารตและกราฟกมีเดีย นิทศศิลป,ออกแบบผลิตภัณฑ ,เซรามิกส

 ,หลักสุตร ป. เอก

3,683.00 3,683.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง PR0800064100020 9/10/2563 - -

7620 ขอจัดจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป  สุระประเสริฐ PR0800064100022 16/10/2563 - -

7621 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขานิเทศศิลป วิชา

วาดเสน 1

1,027.00 1,027.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมหยก,นางสาวจันทิมา  กังกิจ, PR0800064100025 29/10/2563 - -

7622 ขอจัดซื้อหมึก เพื่อใชในการจัดทํางานในคณะศิลปกรรมศาสตร 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด PR0800064100027 29/10/2563 - -

7623 ขอจัดซื้อแบตเตอรี่โดรน 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0800064100026 29/10/2563 - -

7624 ขอเสนอจางเหมาบริการปองกันกําจัดปลวกและหนู เพื่อใหอาคาร 60 

พรรษามหาราชินี 1 ปราศจากปลวกและหนูที่ทําลายอาคารและเอกสาร

 ประจําปงบประมาณ 2564

87,780.00 87,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส (2009) จํากัด PO0900064100001 8/10/2563 - -

7625 ขอเสนอซื้อชุดไสกรองน้ํา เนื่องจากเครื่องกรองน้ําในหองครัวสํานักงาน

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไสกรองตัน ทําใหน้ําไมไหล จําเปนตองซื้อ

เปลี่ยนเพื่อใหใชไดตามปกติ

5,010.00 5,010.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล PR0900064100014 14/10/2563 - -

7626 ขอเสนอจางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องและเปลี่ยนคอยลจุดระเบิด รถตู 

นง625ชลบุรี เนื่องจากเรงเครื่องยนตไมขึ้นตอนออกตัวรถ เบาแลวดับ 

และถึงกําหนดระยะเวลาถายน้ํามันเครื่อง (เลขครุภัณฑ 

5303001010007)

7,820.00 7,820.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมปอง มรดก PR0900064100016 16/10/2563 - -
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7627 ขอเสนอจัดซื้อครุภัณฑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชุดไมโครโฟน เพื่อสําหรับ

เปนสื่อการเรียนการสอนของภาควิชานวัตกรรมฯ ,เครื่องโทรสาร และ

โทรศัพทไรสาย เพื่อสําหรับใชในหองสํานักงานภาควิชานวัตกรรมฯ ,

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ และจอรับภาพชนิดมือดึง เพื่อสําหรับไวใชในการ

เรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร

75,900.00 75,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0900064100003 21/10/2563 - -

7628 ขอเสนอจัดซื้อชุดโตะประชุมพรอมเกาอี้และเกาอี้สํานักงาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง เพื่อสําหรับใชในหองประชุมภาควิชาการวิจัยและ

จิตวิทยาประยุกตและเกาอี้สํานักงานเพื่อสําหรับใหอาจารยนั่งสอนใน

หองเรียนของคณะศึกษาศาสตร

64,300.00 64,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO0900064100004 21/10/2563 - -

7629 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม เพื่อใหบริการแกนิสิตและผูที่เขามาติดตอภาควิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน PR0900064100034 26/10/2563 - -

7630 ขอเสนอทําตรายางชื่อ-ตําแหนง ตรายางวันที่ เนื่องจากรองคณบดีฝาย

พัฒนานิสิตฯ เปลี่ยนตําแหนงทางวิชาการ จําเปนตองสั่งทําตรายางใหม

 และตรายางวันที่ สําหรับหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานคณบดีใช

ประทับตราเอกสารราชการตาง ๆ

1,778.20 1,778.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0900064100036 27/10/2563 - -

7631 ขอเสนอซื้อสาย mini RCA สําหรับใชเชื่อมตอเครื่องเสียง โนตบุค ใน

หองประชุม 206 และ203 เนื่องจากของเกาชํารุดหัวตอหัก จําเปนตอง

ซื้อใหใชงานไดตามปกติ

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR0900064100039 27/10/2563 - -

7632 ขอเสนอจางถายเอกสารหลักสูตร เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา

หลักสูตร 3 หลักสูตรของภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร

9,928.00 9,928.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ PR0900064100040 28/10/2563 - -

7633 ขอเสนอซอมระบบชุดไมโครโฟน หองประชุม QS1-203 เนื่องจาก

ไมโครโฟนดับ ไมติด ใชงานไมได จําเปนตองซอมเพื่อใหใชงานได

ตามปกติ (เลขครุภัณฑเกา 5965-007-001-27/48, 

5965 007 001 21/48  5965 007 001 22/48)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ PR0900064100046 30/10/2563 - -
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7634 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร วท.ม,ปร.ด. อาชี

วอนามัยฯ

1,860.00 1,860.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000064100008 7/10/2563 - -

7635 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายโปสเตอร,ไวนิล ใชจัดโครงการฝกประสบการณ

วิชาชีพสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม (ระยะที่ 2)

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP PRINT PR1000064100004 7/10/2563 - -

7636 ขออนุมัติเบิกเงินคาบํารุงรักษาลิฟทคณะสาธารณสุขศาสตร 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PO1000064100002 9/10/2563 - -

7637 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณในการจัดโครงการฝกประสบการณ

วิชาชีพสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม (ระยะที่ 2)

3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง เปรมกมลการพิมพ,บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

,ราน Green Light

PR1000064100003 7/10/2563 - -

7638 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับจัดโครงการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอม

อพยพหนีไฟ ในวันที่ 9 ต.ค 2563

11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม จํากัด PR1000064100010 7/10/2563 - -

7639 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร วท.บ.สุขศาสตร

อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000064100009 7/10/2563 - -

7640 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต ประจําเดือน 

ต.ค 2563

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR1000064100002 7/10/2563 - -

7641 ขออนุมัติเบิกเงินคาเอกสารและเขาเลมหลักสูตร วท.บ. อนามัย

สิ่งแวดลอม ป.ตรี

436.00 436.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000064100017 20/10/2563 - -

7642 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอร Kyocera งานบัณฑิตศึกษา 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1000064100026 27/10/2563 - -

7643 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน

252.00 252.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000064100030 28/10/2563 - -

7644 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร วท.ม.สุขศึกษา

และการสงเสริมสุขภาพ

1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000064100031 28/10/2563 - -

7645 ขออนุมัติเบิกเงินคากระดาษขนาด 70 แกรม จํานวน 300 รีม 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR1000064100029 28/10/2563 - -
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7646 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดทําวารสารสาธารณสุข อารตเวิรคปกสี 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนติกุลการพิมพ จํากัด PR1000064100028 28/10/2563 - -

7647 จัดจางเหมาบริการปองกันกําจัดปลวกอาคารสํานักคอมพิวเตอร  

จํานวน 12 งวด

57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส (2009) จํากัด ราคาที่

ตกลงฯ 57,600.00 บาท

PO1200064100001 8/10/2563 - -

7648 จัดจางเหมาตรวจเช็คเครื่องกําเนิดไฟฟา - อาคารสํานักคอมพิวเตอร  1

 เครื่อง - อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 เครื่อง

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด ซัพพลาย จํากัด ราคา

ที่ตกลงฯ 42,800.00 บาท

PO1200064100002 8/10/2563 - -

7649  จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 13.55 ลิตร (คาน้ํามันพนักงาน

รับสงหนังสือประจําเดือนตุลาคม 2563 ทะเบียนรถ 2 กฎ 4115 ชลบุร)ี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง              ราคาที่ตกลงฯ 

400.00 บาท

PR1200064100020 14/10/2563 - -

7650 จัดซื้อแบตเตอรี่ Notebook  Dell  Inspion 5370 จํานวน 1 ชิ้น 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 

3,400.00 บาท

PR1200064100022 14/10/2563 - -

7651 จัดซื้อผงหมึกสีดํา จํานวน 1 ตลับ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 

2,700.00 บาท

PR1200064100021 14/10/2563 - -

7652 จัดซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 150 ลิตร 3,286.50 3,286.50 เฉพาะเจาะจง  หจก. วงศทรายทอง         ราคาที่เสนอฯ 

3,286.50 บาท

PR1200064100034 19/10/2563 - -

7653 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ 5,610.00 5,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร กรุป จํากัด ราคาที่

ตกลงฯ 5,610.00 บาท

PR1200064100035 19/10/2563 - -

7654 จัดซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสารสี จํานวน 4 รายการ 59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กอปป ริช จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 59,920.00

 บาท

PO1200064100006 20/10/2563 - -

7655 จัดซื้อสายแปลงสัญญาณ USB3.0 HUB+LAN  จํานวน 3 เสน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงฯ 

3,000.00 บาท

PR1200064100044 21/10/2563 - -

7656 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ 11,443.66 11,443.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 

11,443.66 บาท

PO1200064100007 22/10/2563 - -
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7657 ขออนุมัติจัดเชาหองประชุม จํานวน 1 หอง 2 วัน สําหรับการจัด

โครงการสัมมนาบุคลากรประจําป เรื่อง คิดบวก คิดสรางสรรค และ

ทํางานอยางมีความสุข ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ 

Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa จังหวัดเพชรบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดชติเนชั่น รีสอรท จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 

15,000.00 บาท

PO1200064100008 27/10/2563 - -

7658 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 10,864.00 10,864.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงฯ 

10,864.00 บาท

PO1200064100009 28/10/2563 - -

7659 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000Btu หอง 108จํานวน 1 

เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ  630101401000050

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 6,955.00 บาท PR1200064100056 30/10/2563 - -

7660 หลอดไฟ T8 LED 16w cool daylight จํานวน  10 หลอด 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง สะสม ราคาที่ตกลงฯ 1,450.00 บาท PR1200064100057 30/10/2563 - -

7661 คาเชาเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 4 เครื่อง 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO1300064100003 7/10/2563 - -

7662 คาเชาเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 8 เครื่อง 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO1300064100002 7/10/2563 - -

7663 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง PR1300064100011 7/10/2563 - -

7664 จางเหมาบริการรถยนต 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ PR1300064100010 7/10/2563 - -

7665 จางเหมาบริการรถยนต 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ ผาสุก PR1300064100009 7/10/2563 - -

7666 ซื้อกระดาษถายเอกสารสี 1,183.00 1,183.00 เฉพาะเจาะจง บานจิปาถะ PR1300064100018 8/10/2563 - -

7667 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 600.00 600.00 หจก.ธิดามหา

นคร

หจก.ธิดามหานคร PR1300064100024 8/10/2563 - -
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7668 จางทําตรายาง 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1300064100023 8/10/2563 - -

7669 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064100025 8/10/2563 - -

7670 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064100021 8/10/2563 - -

7671 ซื้อสมุดทะเบียนรับ-สงและสมุดทะเบียนหนังสือสง 625.00 625.00 เฉพาะเจาะจง บานจิปาถะ PR1300064100022 8/10/2563 - -

7672 ซื้อตรายาง 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR1300064100026 8/10/2563 - -

7673 ซื้อทอน้ําทิ้งโถชาย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR1300064100019 8/10/2563 - -

7674 ซื้อธงชาต-ิธง ร.10 152.00 152.00 เฉพาะเจาะจง บานจิปาถะ PR1300064100020 8/10/2563 - -

7675 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064100017 8/10/2563 - -

7676 จางเหมาบริการรถยนต 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ PR1300064100031 12/10/2563 - -

7677 ซื้อกระดาษถายเอกสารA 4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR1300064100032 12/10/2563 - -

7678 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064100050 19/10/2563 - -

7679 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064100047 19/10/2563 - -
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7680 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 17 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064100046 19/10/2563 - -

7681 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ โมลาลาย PR1300064100048 19/10/2563 - -

7682 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ ไอที อินฟนิท จก. PR1300064100045 19/10/2563 - -

7683 จางลางเครื่องปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ โมลาลาย PR1300064100049 19/10/2563 - -

7684 ซื้อหมึกเครื่ องพิมพ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064100044 19/10/2563 - -

7685 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064100051 20/10/2563 - -

7686 ซื้อเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการแบบที่ 3 35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064100057 21/10/2563 - -

7687 ซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ ขนาด 16 ชอง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064100060 22/10/2563 - -

7688 ซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064100058 22/10/2563 - -

7689 ซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED สี ชนิด Network แบบที่ 1 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064100059 22/10/2563 - -

7690 ซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณขนาด 8 ชอง 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064100061 22/10/2563 - -

7691 จางเหมาบริการรถยนต 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย ศิริรัตน PR1300064100064 27/10/2563 - -
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7692 ขออนุมัติซื้ออุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนและจางเหมาบริการรถบัส

โครงการ Maritime Games ปการศึกษา 2563

23,000.00      23,000.00 เฉพาะเจาะจง รานขายยาเภสัชกร 1 สาขามหาวิทยาลัยบูรพา 

และ บริษัท ทีวัชรินทร ทรานสปอรต จํากัด

PR1600064100008 7/10/2020 - -

7693 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 8 เครื่อง เริ่ม 1 ต ค 2563 ถึง 

31 ก ค 2564

80,000.00      80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO1600064100003 8/10/2020 - -

7694 ขออนุมัติคาบริการบํารุงรักษาและแกไขดูแลลิฟตโดยสาร อาคาร

คณะโลจิสติกส จํานวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 

2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จํากัด PO1600064100001 8/10/2020 - -

7695 ขออนุมัติซื้อน้ํามันรถตูคณะฯ 10,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 PR1600064100004 8/10/2020 - -

7696 ขออนุมัติจางเหมาบริการผูปฏิบัติหนาที่บริหารงานบริการวิชาการสาขา

วิทยาการเดินเรือระหวางวันที่ เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม

 2564  ระยะเวลา 6 เดือน

93,000.00      93,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพรพรรณ อัมพรมหา PO1600064100002 8/10/2020 - -

7697 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600064100023 9/10/2020 - -

7698 ขออนุมัติซื้อวัสดุจํานวน 23 รายการดังเอกสารแนบทาย 41,136.21      41,136.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR1600064100032 19/10/2020 - -

7699 ขออนุมัติจางปมกุญแจหอง904,ปริ้นและเขาเลม,สติ๊กเกอร 3,640.00        3,640.00 เฉพาะเจาะจง เอส พี พริ้นทชอป และ กมลการกุญแจ PR1600064100038 20/10/2020 - -

7700 ขออนุมัติซื้อน้ํามันรถเดินเอกสาร 70.00            70.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร PR1600064100033 20/10/2020 - -

7701 ขออนุมัติซื้อถานรีโมทไมกั้น,ถุงดํา,ปนลม,บอลวาว 1,840.00        1,840.00 เฉพาะเจาะจง กุญแจทอง และ รานไถเส็ง PR1600064100035 20/10/2020 - -

7702 ขออนุมัติซื้อกระดาษเขียนตอบ,ซองน้ําตาลขอสอบ,ทะเบียนหนังสือรับ-

สง

24,640.00      24,640.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PR1600064100036 20/10/2020 - -
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7703 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษาเปลี่ยนโชคประตูกระจกชั้น 2 

อาคารสหศึกษาสวนงานคณะโลจิสติกส

2,675.00        2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ.พี.ซัพพลาย จํากัด PR1600064100037 20/10/2020 - -

7704 ขออนุมัติจางทําเสื้อโครงการครบรอบ 20 ป คณะโลจิสติกส 31,779.00      31,779.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แชม ดีไซน ยูนิฟอรม แฟคทอรี่ จํากัด PR1600064100039 21/10/2020 - -

7705 ขออนุมัติจางเหมาบริการติดตั้งโทรศัพท IP Phone 3,584.50        3,585.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) PR1600064100040 21/10/2020 - -

7706 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มถัง 210.00           210.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR1600064100054 22/10/2020 - -

7707 ขออนุมัติจางปริ้นเอกสาร 1,680.00        1,680.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พริ้นทช็อป PR1600064100052 22/10/2020 - -

7708 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร 1,284.00        1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จํากัด PR1600064100053 22/10/2020 - -

7709 ขออนุมัติจางเหมาบริการกําจัดขยะเริ่ม 1 ต ค 63 ถึง 30 ก ย 64 36,000.00      36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐรชา บุญมาพบ PO1600064100013 30/10/2020 - -

7710 ขออนุมัติเสนอจางเหมาทําความสะอาดประจําเดือน ตค.63 20,675.82 20,675.82 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส PR1700064100001 1/10/2020 - -

7711 ขออนุมัติเสนอจางเหมาทําความสะอาด 52,212.58 52,212.58 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส PO1700064100001 27/10/2020 - -

7712 ขออนุมัติจางเหมาบริการและบํารุงรักษาเครื่องออกกําลังกาย 44,298.00 44,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด รีครีเอชั่น 

เอเซีย จํากัด/เสนอราคา 44,298 บาท

PO1800064100005 8/10/2020 - -

7713 ขออนุมัติจางเหมาบริการและบํารุงรักษาเครื่องออกกําลังกาย 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด/เสนอราคา 

32,000 บาท

PO1800064100006 8/10/2020 - -

7714 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 10/2563 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 

บาท

PR1800064100012 8/10/2020 - -
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7715 ขออนุมัติจางเหมาบํารุงรักษาและแกไขลิฟตโดยสาร อาคารสหศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) 

จํากัด/เสนอราคา 86,670 บาท

PO1800064100004 8/10/2020 - -

7716 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณเพื่อใชในโครงการ ''รายวิชา 

85344259 โครงงานเฉพาะเรื่อง'' สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 

ประจําปการศึกษา 2563 (2)

70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง รานสิริวัฒนาคาไม/เสนอราคา 70 บาท PR1800064100017 9/10/2020 - -

7717 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณเพื่อใชในโครงการ ''รายวิชา 

85344259 โครงงานเฉพาะเรื่อง'' สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 

ประจําปการศึกษา 2563

1,985.00 1,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด/เสนอราคา 

1,985 บาท

PR1800064100016 9/10/2020 - -

7718 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิลเพื่อใชในโครงการ ''รายวิชา 85344259 

โครงงานเฉพาะเรื่อง'' สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ประจําป

การศึกษา 2563

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน PP Sign Maker & Solution/เสนอราคา 

2,700 บาท

PR1800064100019 9/10/2020 - -

7719 ขออนุมัติจัดจางปริ้นทโปสเตอรเพื่อใชในโครงการ ''รายวิชา 85344259

 โครงงานเฉพาะเรื่อง'' สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ประจําป

การศึกษา 2563

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP PRINT/เสนอราคา 200 บาท PR1800064100018 9/10/2020 - -

7720 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเรือ (โครงการการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ ภาค

เรียนที่ 1/2563 (10-13/10/63))

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง กิจการสถานีบริการยานยนต สวัสดิการรานคา

และบริการ กองทัพเรือ/เสนอราคา 3,200 บาท

PR1800064100013 9/10/2020 - -

7721 ขออนุมัติซื้อน้ํามันหลอลื่น (โครงการการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ 

ภาคเรียนที่ 1/2563 (10-13/10/63))

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ํามัน สวัสดิการกองเรือยุทธการ/

เสนอราคา 600 บาท

PR1800064100014 9/10/2020 - -

7722 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ (โครงการการเรียนการสอนรายวิชา

เรือใบ ภาคเรียนที่ 1/2563 (10-13/10/63))

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญจันทร ดํารงเจริญ/เสนอราคา 20,000 

บาท

PO1800064100007 9/10/2020 - -

7723 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ (โครงการการเรียนการสอนรายวิชา

เรือใบ ภาคเรียนที่ 1/2563 (17-18/10/63)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญจันทร ดํารงเจริญ/เสนอราคา 10,000 

บาท

PR1800064100022 14/10/2020 - -

7724 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเรือ (โครงการการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ ภาค

เรียนที่ 1/2563 (17-18/10/63)

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง กิจการสถานีบริการยานยนต สวัสดิการรานคา

และบริการ กองทัพเรือ/เสนอราคา 1,600 บาท

PR1800064100020 14/10/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7725 ขออนุมัติซื้อน้ํามันหลอลื่น (โครงการการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ 

ภาคเรียนที่ 1/2563 (17-18/10/63)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ํามัน สวัสดิการกองเรือยุทธการ/

เสนอราคา 300 บาท

PR1800064100021 14/10/2020 - -

7726 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ (โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชา

การจัดการและการสอนกีฬา ประจําปการศึกษา 2563)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพร ขวัญยืน/เสนอราคา 12,000 บาท PO1800064100008 16/10/2020 - -

7727 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ (โครงการการเรียนการสอนรายวิชา

เรือใบ ภาคเรียนที่ 1/2563 (24-25/10/63))

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญจันทร ดํารงเจริญ/เสนอราคา 10,000 

บาท

PR1800064100033 21/10/2020 - -

7728 ขออนุมัติซื้อน้ํามันหลอลื่น (โครงการการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ 

ภาคเรียนที่ 1/2563 (24-25/10/63))

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ํามัน สวัสดิการกองเรือยุทธการ/

เสนอราคา 300 บาท

PR1800064100032 21/10/2020 - -

7729 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเรือ (โครงการการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ ภาค

เรียนที่ 1/2563 (24-25/10/63))

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง กิจการสถานีบริการยานยนต สวัสดิการรานคา

และบริการ กองทัพเรือ/เสนอราคา 1,600 บาท

PR1800064100031 21/10/2020 - -

7730 ขออนุมัติจางถายเอกสารขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2563

4,927.95 4,927.95 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 4,927.95 บาท PR1800064100042 27/10/2020 - -

7731 ขออนุมัติจางถายเอกสารเลมงบประมาณรายไดและงบประมาณแผนดิน 1,390.00 1,390.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 1,390 บาท PR1800064100041 27/10/2020 - -

7732 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการทํางาน

ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล ระยะเวลาการเชาตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  (ผศ.ดร.มะลิวัลย คุตะโค)

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด PO2100064100001 16/10/2020 - -

7733 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 4 เครื่อง เพื่อใชในการ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของบุคลากรคณะเทคโนโลยี

ทางทะเล (ผศ.ดร.ชลี ไพบูลยกิจกุล,ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลยกิจกุล, 

นางศศิฬา ฉิมพล,ี นายธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล)

29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด PO2100064100002 27/10/2020 - -

7734 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึกจํานวน 1 โครงการ เพื่อเปนของที่ระลึก

ขอบคุณวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมการเรียนรู

 ณ โรงไฟฟาบางปะกง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดีจันทบูร โดยนางสาวสุรดา บุญสวัสดิ์ PR2100064100019 30/10/2020 - -
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7735 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง (ระยะเวลาตั้งแตวันที่

 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เพื่อใชในการทํางานของ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร (อ.อารยา สุนทรวิภาต, 

Mr.Steaven John Bodley,อ.ภาวิณี  สุทธิวิริยะ)

34,650.00 34,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด PO2200064100001 7/10/2020 - -

7736 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการสานสัมพันธชาว LBT ประจําป

การศึกษา 2563 (อาจารยจาตุรันต แชมสุน)

1,325.00 1,325.00 เฉพาะเจาะจง รานปาเฟอง และราน 20 บาท PR2200064100003 6/10/2020 - -

7737 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 5 เครื่อง จํานวน 12 เดือน 

เพื่อใชในการเรียนการสอนของอาจารยคณะวิทยาศาสตรและศิลป

ศาสตร (หอง LAB 304B)

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด PO2200064100003 7/10/2020 - -

7738 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง และเครื่อง

คอมพิวเตอร NoteBook จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการทํางานของ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

61,200.00 61,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด PO2200064100004 7/10/2020 - -

7739 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง จํานวน 12 เดือน 

เพื่อใชในการทํางานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

(อาจารยเมธินี จามกระโทก, น.ส.ชนัญชิดา ปาณะวงค,น.ส.เพ็ญนภา 

ไกรฉวี)

37,800.00 37,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด PO2200064100002 7/10/2020 - -

7740 ขอเสนอซื้อของที่ระลึกสําหรับวิทยากรเพื่อใชในโครงการ LBT DAY 

ประจําปการศึกษา 2563 (อ.ธัชนันท สังวาลย)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญเที่ยงผลไมแปรรูป PR2200064100016 8/10/2020 - -

7741 ขออนุมัติจางทําโปสเตอร จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชในโครงการ LBT 

DAY ประจําปการศึกษา 2563 (อ.ธัชนันท สังวาลย)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโรงพิมพจิรเมธ PR2200064100017 8/10/2020 - -

7742 จัดซื้อลูกโปง เพื่อใชประกอบการจัดโครงการสัมมนาสาขาบริหารธุรกิจ

 หัวขอ รวมพลคนประกอบการ (อ.ลัญจกร สัตยสงวน)

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง รานผึ้งนอย PR2200064100023 12/10/2020 - -

7743 จางทําปายไวนิล ขนาด 1.2 x 3.5 เมตร และปายถายรูป เพื่อใช

ประกอบการจัดโครงการสัมมนาสาขาบริหารธุรกิจ หัวขอ รวมพลคน

ประกอบการ (อ.ลัญจกร สัตยสงวน)

1,660.00 1,660.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท PR2200064100022 12/10/2020 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7744 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลม+อุปกรณ เพื่อใชเปนเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

12,576.45 12,576.45 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2200064100024 14/10/2020 - -

7745 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชใน

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ.2568 (อ.ธนพล พุกเส็ง)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด (สาขาโรบินสันจันทบุร)ี PR2200064100029 15/10/2020 - -

7746 ขออนุมัติจางทําปายประชาสัมพันธงาน เพื่อใชประชาสัมพันธงาน 

“สัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค ประจําป 2563” (อ.

เมธินี จามกระโทก)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท PR2200064100043 20/10/2020 - -

7747 ขออนุมัติจางถายเอกสารเพื่อประชาสัมพันธโครงการ เพื่อใชเปน

เอกสารประชาสัมพันธโครงการ “สัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ สวน

ภูมิภาค ประจําป 2563” (อ.เมธินี จามกระโทก)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2200064100041 20/10/2020 - -

7748 ขออนุมัติจางถายเอกสาร เพื่อใชในโครงการ “สัปดาหวันวิทยาศาสตร

แหงชาติ สวนภูมิภาค ประจําป 2563” (อ.เมธินี จามกระโทก)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2200064100040 20/10/2020 - -

7749 ขออนุมัติเชาชุดการแสดง จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชในโครงการ EBC 

สานศิลปอาเชียน  (อ.ธนนทรัฐ นาคทั่ง)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมามิต เทพปฏิมาพร PR2200064100044 21/10/2020 - -

7750 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ เพื่อใชประกอบการจัดโครงการ ''

โครงการอบรมการสรางเครื่องมือวิจัยสําหรับการจัดการทองเที่ยวโดย

ชุมชน'' (อ.อารยา สุนทรวิภาต)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานออฟฟศ มารต PR2200064100045 22/10/2020 - -

7751 ขออนุมัติจางทําสติกเกอร เพื่อใชประชาสัมพันธโครงการหยาดโลหิต

ชวยชีวิตเพื่อนมนุษย ปการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (อ.ธนพล พุกเส็ง)

420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท PR2200064100035 26/10/2020 - -

7752 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพสีดํา  Laser Toner HP CF283A จํานวน 2 

กลอง เพื่อใชสําหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารยใน

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร (อ.วชิราภรณ ศรีพุทธ)

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PR2200064100048 26/10/2020 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7753 จางเหมาทําสื่อประชาสัมพันธและสื่อการเรียนการสอนของคณะอัญมณี 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร ปริยอัครกุล PO2300064100001 20/10/2020 - -

7754 ขออนุมัติเบิกคาจางเหมาบริการซักรีดผาในศูนยบริการฯ เดือนตุลาคม 

2563

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิต  เผาจินดา/ เสนอราคา 4,223 บาท PR2700064100001 1/10/2020 - -

7755 ขออนุมัติเบิกคาถายเอกสารการปฏิบัติงานภายในคณะ 1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข / เสนอราคา 801 บาท PR2700064100002 1/10/2020 - -

7756 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อยาสมุนไพร บรรจุภัณฑ ฉลากยาในศูนยบริการ

การแพทยแผนไทยฯ เดือนตุลาคม 2563

15,895.00 15,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษสุข จํากัด, บริษัทเวชพงษโอสถ(ฮก

อันตึ๊ง) จํากัด,นานาบรรจุภัณฑ และเอมเอส 

โ    

PR2700064100006 8/10/2020 - -

7757 ขออนุมัติเบิกคาถายเอกสารการปฏิบัติงานภายในคณะ 1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข / เสนอราคา 1,847.25 บาท PR2700064100009 30/10/2020 - -

7758 ขออนุมัติซื้อและเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด PR2800064100006 8/10/2020 - -

7759 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาสารเคมีในการวิเคราะหองคประกอบทาง

เคมีของตัวอยางวัสดุดิบอาหารสัตวหรือพืชอาหารสัตวเพื่อการบริการ

วิชาการ

5,950.00 5,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูเนี่ยนซายนเทรดดิ้งจํากัด PR2800064100005 8/10/2020 - -

7760 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุโครงการเตรียมความพรอมกอนสอบ 

(ครั้งที่ 8)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR2800064100007 12/10/2020 - -

7761 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR2800064100011 26/10/2020 - -

7762 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสารคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

1,751.63 1,751.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR2800064100014 30/10/2020 - -

7763 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด PR3300064100013 8/10/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7764 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมเอกสารปรับปรุง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ

สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

785.00 785.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR3300064100018 28/10/2020 - -

7765 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมการปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุงป 2564

760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR3300064100022 29/10/2020 - -

7766 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร ของ

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

1,863.45 1,863.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR3300064100027 30/10/2020 - -

7767 ขออนุมัติคาบริการลงสระวายน้ํา จํานวน 45 คน เพื่อโครงการเรียน

วายน้ํานอกสถานที่ รายวิชา การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 2

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง คุณปวฎา นานสิน ราคาที่เสนอราคา 7,200 บาท PR3600064100024 8/10/2020 - -

7768 ขออนุมัติเชาคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563

 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงเชา

 14,400 บาท

PO3600064100006 8/10/2020 - -

7769 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถสองแถวรับสงนิสิต จํานวน 4 วัน เพื่อรับ-

สงนิสิตเขารวมโครงการเรียนวายน้ํานอกสถานที่ รายวิชา การออก

กําลังกายเพื่อการบําบัด 2 ในวันที่ 12, 14, 19 และ 22 ตุลาคม พ.ศ. 

2563 ณ สระวายน้ําหมูบานคันทรีปารค 3 บางแสน ตําบลหวยกะป 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ เดชศักดา ราคาที่เสนอ 8,000 บาท PR3600064100023 8/10/2020 - -

7770 ขออนุมัติจางเหมาบริการรับ-สงเอกสารภายในหนวยงาน จํานวน 12 

งวด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสํารวย  สดใส ราคาที่เสนอจาง 60,000 บาท PO3600064100003 8/10/2020 - -

7771 ขออนุมัติเชาคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.

2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่เสนอ 

24,000 บาท

PO3600064100004 8/10/2020 - -

7772 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องกําเนิดไฟฟาระบบสํารองไฟ

ฉุกเฉิน จํานวน 12 งวด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 

กันยายน 2564

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี ราคาที่เสนอ 

36,000 บาท

PO3600064100007 8/10/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7773 ขออนุมัติเชาคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563

 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงเชา

 13,800 บาท

PO3600064100005 8/10/2020 - -

7774 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 2 รายการ เพื่อใชในการ

เรียนการสอน รายวิชา 68322160 ชีวกลศาสตรการเคลื่อนไหวมนุษย 

สาขากายภาพบําบัด

1,724.18 1,724.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

1,724.18 บาท

PR3600064100028 9/10/2020 - -

7775 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 20 รายการ และคาถาย

เอกสาร จํานวน 550 แผน (อ.พรพิมลสํารองจาย)

2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

200 บาท,บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด สาขาที่ 0007 

 ี่ ื้    ็

PR3600064100025 9/10/2020 - -

7776 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนจํานวน 14 รายการ เพื่อใช

สําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 6522481 ภาคนิพนธ ประจําป

การศึกษา 2563

2,340.19 2,340.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

2,340.19 บาท

PR3600064100029 9/10/2020 - -

7777 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 65 เลม เพื่อใชสําหรับ

การจัดโครงการการฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทางคลินิก 3 ในวันที่ 

26 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2563 ณ แหลงฝกงานทางกายภาพบําบัด

6,225.00 6,225.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจาง 6,225 บาท PR3600064100033 14/10/2020 - -

7778 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 6 เลม เพื่อใชสําหรับ

การจัดโครงการฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดคลินิก 3 สําหรับนิสิตที่ยุติ

คลินิก 2 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 - 12 มกราคม 2564 (จาย

ทราย)

477.00 435.00 เฉพาะเจาะจง คุณยลดา  วรดิถี  ราคาที่ตกลงจาง 435 บาท PR3600064100034 14/10/2020 - -

7779 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง 

อาจารยอนงค กระจางและอาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา

 68533259 ปฏิบัติการวิทยาเซลลนรีเวช (Gynecological Cytology 

Laboratory) ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 500 บาท PR3600064100036 15/10/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7780 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง 

อาจารยอนงค กระจางและอาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา

 68533259 ปฏิบัติการวิทยาเซลลนรีเวช (Gynecological Cytology 

Laboratory) ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 500 บาท PR3600064100035 15/10/2020 - -

7781 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 2.77 ลิตร เพื่อใชสําหรับ

การจัดกิจกรรมของคณะสหเวชศาสตรและขนพัสดุจากไปรษณีย 

53030030100003 (กุลธราสํารองจาย)

60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน) สาขาบางแสน  ราคาที่ตกลงซื้อ 60 บาท

PR3600064100039 19/10/2020 - -

7782 ขออนุมัติจัดซื้อเสื้อกาวนพลาสิก จํานวน 1,000 ชิ้น เพื่อใชในการเรียน

การสอน รายวิชา 68337160 การฝกปฏิบัติงานภายภาพบําบัดทาง

คลินิก 1 ,รายวิชา 68337260 การฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทาง

คลินิก 2,รายวิชา 68337560 การฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทาง

คลินิก 3

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตก

ลงซื้อ 15,000 บาท

PO3600064100008 19/10/2020 - -

7783 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 15 รายการ เพื่อใช

สําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68632361 โภชนบําบัดทาง

การแพทยและการจัดการดานอาหาร และรายวิชา 68632261 

หลักการประเมินภาวะโภชนาการ

5,747.23 5,747.23 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

5,747.23 บาท

PR3600064100038 19/10/2020 - -

7784 ขออนุมัติซอมแซมรถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน (เงินหมุน 004/2564) 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม สงวนวงศ ราคาที่ตกลงจาง 200 บาท PR3600064100040 20/10/2020 - -

7785 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 25 รายการ และคาปริ้น

เอกสาร จํานวน 3,769 แผน (อ.พิมลพรรณสํารองจาย)

4,755.00 4,755.00 เฉพาะเจาะจง แอล เค กอปป ราคาที่ตกลงจาง 3,452 บาท

,เบสทซีร็อก ราคาที่ตกลงจาง 317,บริษัท บัณฑิตส

เตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ซื้อ 509 บาท ,บาน

จิปาถะ ราคาที่ตกลงซื้อ 257 บาท ,บางแสนบิวตี้

มารท ราคาที่ตกลงซื้อ 220 บาท

PR3600064100042 21/10/2020 - -

หนา้ 1150



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7786 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 6 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา 682484 ภาคนิพนธ ประจําปการศึกษา 2563(

อ.กนกพรสํารองจาย)

3,229.94 3,229.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 3,229.94 บาท

PR3600064100051 26/10/2020 - -

7787 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง คณบดี

คณะสหเวชศาสตรเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐาน

ระบบและบริการอุตสาหกรรมการแพทย ครบวงจรในเขตพัฒนาพิเศษ 

ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 2,400 

บาท

PR3600064100053 27/10/2020 - -

7788 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 2 วัน เพื่อรับสงผูบริหารและ

คณาจารย คณะสหเวชศาสตร เขารวมโครงการสัมมนาสถาบันผูผลิต

บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคประเทศไทย ครั้งที่ 18 ในวันที่ 4-5 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนยราชการแจงวัฒนะ 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 5,200 

บาท

PR3600064100052 27/10/2020 - -

7789 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง คณาจารย

สาขากายภาพบําบัด ออกนิเทศโครงการการฝกปฏิบัติงาน

กายภาพบําบัดทางคลินิก 3 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล  ภูศรี ราคาที่ตกลงจาง 4,500 บาท PR3600064100055 29/10/2020 - -

7790 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องนับจํานวน จํานวน 10 เครื่อง (อ.สานิตาสํารอง

จาย)

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทย วัตตส จํากัด สาขาเซ็นทรัล พลาซา 

ชลบุรีราคาที่ตกลงซื้อ 600 บาท

PR3600064100077 30/10/2020 - -

7791 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ จํานวน 6 รายการ เพื่อใชสําหรับการจัด

โครงการเทคนิคการแพทยชุมชน ประจําปการศึกษา 2563 ในวัน

พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารหอประชุมธํารง บัว

ศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

919.68 919.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

919.68 บาท

PR3600064100060 30/10/2020 - -

หนา้ 1151



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7792 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

จัดโครงการเทคนิคการแพทยชุมชน ประจําปการศึกษา 2563 ในวันที่ 

12 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารหอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัย

บูรพา

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย กรุป จํากัดราคาที่ตกลงซื้อ 

5,400 บาท

PR3600064100061 30/10/2020 - -

7793 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

จัดโครงการเทคนิคการแพทยชุมชน ประจําปการศึกษา 2563 ในวัน

พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารหอประชุมธํารง บัว

ศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

15,560.00 15,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ

 15,560 บาท

PO3600064100009 30/10/2020 - -

7794 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การ

พัฒนาแหลงฝกเพื่อสนับสนุนงานบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผูปวย

โรคไตฯ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตนบุญการพิมพ PR3700064100012 1/10/2563 - -

7795 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การพัฒนา

แหลงฝกเพื่อสนับสนุนงานบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผูปวยโรคไตฯ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา,รานดอกไมหยก,บุญ 

สังฆภัณฑ,รานจานชามบางแสน,หางหุนสวนจํากัด

 แตฮุยลง,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด,บริษัท

 ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3700064100013 1/10/2563 - -

7796 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการการจัดสอบวัดความรูและทักษะ

ดานชีวเคมีชีวเภสัชศาสตรและการแพทย

1,725.00 1,725.00 เฉพาะเจาะจง บานจิปาถะ PR3700064100014 7/10/2563 - -

7797 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารโครงการเตรียมความพรอมสําหรับนิสิตเพื่อ

เตรียมสอบความรูตามเกณฑสมรรถนะรวม ชั้นปที่ 5/2563(ครั้งที่ 2)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง PR3700064100027 15/10/2563 - -

7798 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และปายชื่อในโครงการ I am me ฝายนี้ที่

ใช ประจําปการศึกษา 2563

6,650.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง ไอที พลัส คอมพิวเตอร,อัจฉราซีรอก, 

หางหุนสวนจํากัด บางแสนเบเกอรี,่บริษัท ว.พานิช

 ป ํ ั  ( ํ ั ใ ) ิ ั  ็ โ

PR3700064100022 15/10/2563 - -

7799 ขออนุมัติจางเหมารถบัสปรับอากาศโครงการคายหมอยาอาสาพัฒนา

ชุมชน ครั้งที่ 4/2563

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุงพัฒนา ทรานสปอรต จํากัด PO3700064100008 20/10/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7800 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณและสารเคมีโครงการเตรียมความพรอมสําหรับ

นิสิตเพื่อเตรียมสอบความรูตามเกณฑสมรรถนะรวม ชั้นปที่ 5/2563(

ครั้งที่ 2)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ PR3700064100026 15/10/2563 - -

7801 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ยา และอุปกรณปฐมพยาบาล โครงการ

คายหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2563

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทพิพัฒน คัลเลอร ดีไซน จํากัด,บริษัท บิ๊ก

ซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)และบริษัท 

เมืองทองเภสัช 

จํากัด

PR3700064100021 15/10/2563 - -

7802 ขออนุมัติสั่งจางตรวจสอบความเสียหายของระบบตูสาขาโทรศัพท 

ประจําอาคาร 10 ป เภสัชศาสตรบูรพา (620601901000003)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นอีซี คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด PR3700064100032 19/10/2563 - -

7803 ขออนุมัติจัดจางทําของที่ระลึกโครงการวันคลายวันสถาปนาคณะเภสัช

ศาสตร ประจําป 2563 (6102)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง PR3700064100031 19/10/2563 - -

7804 ขออนุมัติจัดซื้อสังฆทานและวัสดุอุปกรณในโครงการวันคลายวัน

สถาปนาคณะเภสัชศาสตร ประจําป 2563 (6102)

15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา,รานดอกไมหยก,บุญ 

ั ั   

PR3700064100033 19/10/2563 - -

7805 ขออนุมัติจัดซื้อเทปพันทอน้ําระบบปรับอากาศ (2157) 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร เซอรวิส จํากัด PR3700064100036 19/10/2563 - -

7806 ขออนุมัติจัดซื้อเลือดไกสดสําหรับทําการทดลองวิชาเภสัชศาสตรชีวภาพ

 (3111)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกศิลป  มีดี PR3700064100029 19/10/2563 - -

7807 ขออนุมัติจางกําจัดปลวก หนู และแมลงสาบ ประจําอาคาร 10 ป 

เภสัชศาสตรบูรพา ,อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและ

หองปฏิบัติการเภสัชกรรมผลิตยา และ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร (2157)

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไวท แอนท โกลด PO3700064100009 27/10/2563 - -

7808 ขออนุมัติจัดจางเหมาทําความสะอาดการประชุมพัฒนาศักยภาพราน

ขายยาฯ วันที่ 25 ตุลาคม 2563 (2156)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล แมคเคนซี่ มอยร, น.ส.จํารัส เข็มทอง,

 นางราศรี สวัสเอื้อ, น.ส.บุษกร ทีรทิพย, น.ส.

เบญจวรรณ อุดมด,ี น.ส.กองใจ พิมสุภา

PR3700064100049 22/10/2563 - -

หนา้ 1153



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7809 จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องออกกําลังกายลูวิ่งไฟฟา 2 เครื่อง (ระหวาง 1

 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัมเบิ้ลบี ยิม จํากัด PO3800064100001 14/10/2563 - -

7810 ซื้อปุยคอก 4 ถุง  และดิน 7 ถุง 205.00 205.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัชษปรางครุง วันชัยชนะเดช PR3800064100026 14/10/2563 - -

7811 ซื้อน้ํามันรถจักรยานยนตของคณะ 60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR3800064100024 14/10/2563 - -

7812 ซื้ออคริลิคทางหลังคา จํานวน 1 กระปอง และ น้ํามันสน จํานวน 2 ขวด 290.00 290.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR3800064100025 14/10/2563 - -

7813 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 52 ถัง 1,820.00 1,820.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR3800064100027 14/10/2563 - -

7814 จางเหมาบํารุงรักษาระบบดับเพลิงหองเซิรฟเวอร (FM-200) ระหวาง 1

 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟรเทรดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) PO3800064100003 16/10/2563 - -

7815 จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟาอัตโนมัติ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2563 ถึง 30 กันยายน 2564

91,500.00 91,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด PO3800064100002 16/10/2563 - -

7816 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางเขา

รวมอบรมเชิงปฏิบัติการ ไปกลับ ม.บูรพาชลบุรี ถึง Phoenix Contact

   ใ ั ี่   

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800064100074 26/10/2563 - -

7817 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

กลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมและสรรพากรเขต ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม PR3800064100073 26/10/2563 - -

7818 ซื้อวัสดุ สําหรับงานซอม กอกซิงคลางจาน ลูกยาง กรรไกรซีลาย แปลง

ทาสี แอรโรเทป

1,493.00 1,493.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ

ราน เค ดี ชลบุรี

PR3800064100077 27/10/2563 - -

7819 ซอมเครื่องแมขาย Dell R730 จํานวน 1 เครื่อง 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO3800064100008 27/10/2563 - -

7820 ซื้อแบตเตอรี่ Notebook จํานวน 1 กอน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR3800064100076 27/10/2563 - -
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7821 ซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว จํานวน 5 จอ 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO3800064100007 27/10/2563 - -

7822 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตพวงทะเบียน 2กษ 1375 ชลบุรี 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 

300.00 บาท

PR3900064100003 8/10/2563 - -

7823 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานวิจัย 3 เดือน ศูนยภูมิภาคฯ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชญาดา  ประเสริฐศร/ีเสนอราคา 

75,000.00 บาท

PO3900064100004 8/10/2563 - -

7824 ขอจางเหมาซอมแซมหองเรียนและหองคณบดีเกา 82,500.00 82,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสัตยา อินธิเดช/เสนอราคา 82,500.00 บาท PO3900064100006 30/10/2563 - -

7825 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา 25,900.00 25,900.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตภณ เกตุหอม/ราคาที่ตกลงซื้อ 25,900 

บาท

PR4200064100026 16/10/2563 - -

7826 จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน 1 เครื่อง 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดียอีส/ราคาที่ตกลงซื้อ 

9,700 บาท

PR4200064100027 16/10/2563 - -

7827 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ ฆอง,ระนาดเอกเหล็กมโหร,ีระนาดทุมเหล็ก

มโหรี,ขลุย,เครื่องประกอบจังหวะ

88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง การะกิจการดนตร/ีราคาที่ตกลงซื้อ 88,000 บาท PR4200064100034 22/10/2563 - -

7828 ขออนุมัติจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร/ราคาที่ตกลงซื้อ 25,000

 บาท

PR4200064100035 26/10/2563 - -

7829 ขออนุมติจางเหมาเดินสายสัญญาณ UTP Cat6 พรองอุปกรณ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงจาง10,500

 บาท

PR4200064100038 27/10/2563 - -

7830 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษา ศีรษะโขนละคร,ชฎาพระ,มงกุฏทอง

นาง,รัดเกลายอด,รักเกลาเปลว

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธิชัย โชติประดิษฐ/ราคาที่ตกลงจาง 

20,000 บาท

PR4200064100036 27/10/2563 - -

7831 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อํานวย อินทรเถื่อน/ราคาที่ตกลงจาง 10,200

 บาท

PR4200064100037 27/10/2563 - -

7832 ขออนุมัติเสนอจางคาจัดสงเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพลส (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)/ราคาที่ตกลงจาง 145

PR4500064100002 6/10/2563 - -

หนา้ 1155



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7833 ขออนุมัติจางทําเลมรายงานผลการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน

การวิจัยฉบับสมบูรณทุนบัณฑิตศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการวิจัย

แหงชาติ ประจําป 2563

2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/ราคาที่ตกลงจาง 2,750 PR4500064100001 6/10/2563 - -

7834 ขออนุมัติเสนอจางเหมาบริการรถยนต 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง/ราคาที่ตกลงจาง 3,600 PR4500064100015 9/10/2563 - -

7835 ขออนุมัติเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/ราคาที่ตกลงซื้อ 9,900 PR4500064100016 9/10/2563 - -

7836 ขออนุมัติเสนอจางเหมาบริการรถยนต 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เหมืองทองมหานคร จํากัด/ราคาที่ตกลง

จาง 2,000

PR4500064100019 14/10/2563 - -

7837 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 5 ถัง 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 200 PR4500064100021 15/10/2563 - -

7838 ขออนุมัติเสนอจางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศหอง

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

9,211.00 9,211.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค/ราคาที่ตกลงจาง 9,211 PR4500064100020 15/10/2563 - -

7839 ขออนุมัติเสนอจางคาจัดสงเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพลส (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)/ราคาที่ตกลงจาง 145

PR4500064100023 16/10/2563 - -

7840 ขออนุมัติจางทําเลมรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยการทํากิจกรรม

สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทุนบัณฑิตศึกษาสํานักงานคณะกรรมการ

การวิจัยแหงชาติ ประจําป 2563

1,755.50 1,755.50 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/ราคาที่ตกลงจาง 

1,755.50

PR4500064100022 16/10/2563 - -

7841 ขออนุมัติเสนอซื้อสวิตชฮับและสายแสนดสํานักงาน 1,448.00 1,448.00 เฉพาะเจาะจง ราน BiG TiGeR/ราคาที่ตกลงซื้อ 1,448 PR4500064100025 19/10/2563 - -

7842 ขออนุมัติเสนอซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/ราคาที่ตกลงซื้อ 21,000 PR4500064100026 19/10/2563 - -

7843 ขออนุมัติเสนอซื้อรถเข็น จํานวน 1 คัน 3,310.00 3,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 

3,310

PR4500064100028 21/10/2563 - -
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7844 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 7,342.03 7,342.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 

7,342.03

PR4500064100027 21/10/2563 - -

7845 ขออนุมัติเสนอซื้อ จํานวน 2 ตู 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร/ราคาที่ตกลงซื้อ 12,000 PR4500064100034 29/10/2563 - -

7846 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ําดื่ม จํานวน 4 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 160 PR4500064100036 29/10/2563 - -

7847 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 6,310.15 6,310.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 

6,310.15

PR4500064100037 30/10/2563 - -

7848 สินคา(ไสกรอก) จํานวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท) / 

ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

PR7080064100005 7/10/2020 - -

7849 สินคา(คุกกี้) จํานวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท  จตุรัตนชัยพร / ราคาที่เสนอ 

1,500.00 บาท

PR7080064100004 7/10/2020 - -

7850 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 24 รายการ 19,615.25 19,615.25 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 19,615.25 บาท

PR7080064100009 7/10/2020 - -

7851 สินคา(พาย-คุกกี้) จํานวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ / ราคาที่เสนอ 3,000.00 

บาท

PR7080064100003 7/10/2020 - -

7852 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 5 รายการ 7,601.28 7,601.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 7,601.25 

บาท

PR7080064100006 7/10/2020 - -

7853 สินคา(พวงกุญแจ,กบเหลาดินสอ,ยางลบ,จิ๊กซอล,แมเหล็กติดตูเย็น) 

จํานวน 9 รายการ

87,408.00 87,408.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ 87,408.00 

บาท

PR7080064100001 7/10/2020 - -

7854 สินคา(น้ําอัดลมและน้ําดื่มน้ําทิพย) จํานวน 7 รายการ 15,035.39 15,035.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา

ที่เสนอ 15,035.39 บาท

PR7080064100008 7/10/2020 - -

7855 สินคา(นิชชินคัพ) จํานวน 2 รายการ 6,048.03 6,048.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด

 / ราคาที่เสนอ 6,048.03 บาท

PR7080064100007 7/10/2020 - -
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7856 สินคา(พวงกุญแจปลาคละแบบ) จํานวน 1 รายการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล คุณอริยะเกษม / ราคาที่เสนอ 

15,000.00 บาท

PR7080064100002 7/10/2020 - -

7857 สินคา วัตถุดิบและวัสดุ จํานวน 4 รายการ 1,095.00 1,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 525.00 บาท, บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จก.

  ี่     ิ ั  โ

PR7080064100013 8/10/2020 - -

7858 สินคา(แสตมปดวง) จํานวน 1 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด / ราคาที่เสนอ 300.00

 บาท

PR7080064100011 8/10/2020 - -

7859 วัตถุดิบ(เมล็ดกาแฟ) จํานวน 1 รายการ 7,382.14 7,382.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ จํากัด (มหาชน) / ราคาที่เสนอ

 7,382.14 บาท

PR7080064100012 8/10/2020 - -

7860 วัตถุดิบ(น้ําแข็งหลอด,นมจืด) จํานวน 2 รายการ 900.25 900.25 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 

625.00 บาท, บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. / 

ี่   

PR7080064100010 8/10/2020 - -

7861 สินคา(ของเลน,สินคาอื่น) จํานวน 35 รายการ 78,228.00 78,228.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอํานวยพาณิชย

/ราคาที่เสนอ 73,060.00 บาท , บริษัท กิจชัยส

ั่ ี่ ํ ั   ี่   

PR7080064100015 9/10/2020 - -

7862 วัตถุดิบ(นมขนจืด,นมจืดเมจ,ิน้ําแข็ง) จํานวน 3 รายการ 2,102.00 2,102.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 985.00 บาท, บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จก.

  ี่    ี   

PR7080064100016 9/10/2020 - -

7863 วัตถุดิบ จํานวน 13 รายการ 25,280.00 25,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

25,280.00 บาท

PR7080064100018 12/10/2020 - -

7864 สินคา วัตถุดิบ อุปกรณประกอบการขายและวัสดุ จํานวน 30 รายการ 13,906.00 13,906.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 13,906.00 บาท

PR7080064100017 12/10/2020 - -

7865 สินคา(ไสกรอก) จํานวน 3 รายการ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท)

/ ราคาที่เสนอ 2,160.00 บาท

PR7080064100020 12/10/2020 - -

7866 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 16 รายการ 11,282.25 11,282.25 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

11,282.25 บาท

PR7080064100022 12/10/2020 - -

7867 สินคา(น้ําอัดลม) จํานวน 6 รายการ 11,112.05 11,112.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา

ที่เสนอ 11,112.05 บาท

PR7080064100019 12/10/2020 - -

หนา้ 1158



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7868 สินคา(ตุกตา) จํานวน 3 รายการ 58,743.00 58,743.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จํากัด / ราคาที่เสนอ 

58,743.00 บาท

PR7080064100021 12/10/2020 - -

7869 สินคา(หนังสือ/แบบเรียนและสื่อโปสเตอร) จํานวน 148 รายการ 71,227.50 71,227.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษราพิพัฒน จํากัด / ราคาที่เสนอ 

71,227.50 บาท

PR7080064100023 14/10/2020 - -

7870 สินคา(หนากากอนามัย) จํานวน 1 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง BOOT RETAIL (THAILAND) LTD. / ราคาที่เสนอ

 356.00 บาท

PR7080064100031 19/10/2020 - -

7871 สินคา(พาย,คุกกี้) จํานวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ / ราคาที่เสนอ 1,500.00 

บาท

PR7080064100027 19/10/2020 - -

7872 วัตถุดิบและสินคา จํานวน 4 รายการ 2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 1,695.00 บาท ,เซ็นทรัลฟูดรีเทล จก. / 

ี่    ี   ิ่

PR7080064100030 19/10/2020 - -

7873 สินคา(ไสกรอก) จํานวน 2 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท) / 

ราคาที่เสนอ 960.00 บาท

PR7080064100026 19/10/2020 - -

7874 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 16 รายการ 10,088.11 10,088.11 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 10,088.11 บาท

PR7080064100025 19/10/2020 - -

7875 สินคา(คุกกี้) จํานวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท  จตุรัตนชัยพร / ราคาที่เสนอ 

1,500.00 บาท

PR7080064100028 19/10/2020 - -

7876 สั่งผลิตแกว FC 16 oz. พรอมฝาโดมตัด 98 mm.พรอมคาบล็อกสกรีน

 จํานวน 5,000 ชิ้น

15,550.00 15,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

15,550.00 บาท

PR7080064100029 19/10/2020 - -

7877 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 5 รายการ 7,498.56 7,498.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 7,498.56 

บาท

PR7080064100032 19/10/2020 - -

7878 สินคา(ซาลาเปา) จํานวน 2 รายการ 1,710.00 1,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 1,710.00 บาท

PR7080064100033 20/10/2020 - -

7879 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 21 รายการ 13,583.53 13,583.53 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 13,583.53 บาท

PR7080064100034 26/10/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

7880 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ 1,308.75 1,308.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จก. / ราคาที่เสนอ 

1,308.75 บาท ,นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน / 

ี่   

PR7080064100035 27/10/2020 - -

7881 สินคา(พวงกุญแจโลมา) จํานวน 1 รายการ 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จํากัด / ราคาที่เสนอ 

17,655.00 บาท

PR7080064100037 28/10/2020 - -

7882 สินคา(ทอดมัน,ลูกชิ้น,แหนม,หวานเย็น) จํานวน 4 รายการ 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  พงษวุฒิธรรม / ราคาที่เสนอ 

6,250.00 บาท

PR7080064100039 28/10/2020 - -

7883 สินคา(เสื้อปกโลกใตทะเล,หมวกแฟนซี) จํานวน 3 รายการ 24,805.00 24,805.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาที่เสนอ 24,805.00

 บาท

PR7080064100036 28/10/2020 - -

7884 สินคาและวัตถุดิบ จํานวน 2 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 3,828.00 บาท

PR7080064100040 30/10/2020 - -

7885 ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ(สวานกระแทกไรสาย) จํานวน 1 ตัว 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด(สาขาชลบุร)ี / ราคาที่

เสนอ 4,800.00 บาท

PR7000064100018 2/10/2020 - -

7886 ผาคลุมชุดเกาอี้โซฟา จํานวน 1 รายการ 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากรสไตล จํากัด / ราคาที่เสนอ 

8,988.00 บาท

PR7000064100013 2/10/2020 - -

7887 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 5 รายการ 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมดิ ไฟเบอรกลาส จํากัด / ราคาที่เสนอ 

310.30 บาท

PR7000064100014 2/10/2020 - -

7888 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ 59,250.00 59,250.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท หงษออน / ราคาที่เสนอ 

59,250.00 บาท

PR7000064100011 2/10/2020 - -

7889 วัสดุการเกษตร(ไขอารทีเมีย) จํานวน 1 โหล 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ 

13,500.00 บาท

PR7000064100015 2/10/2020 - -

7890 วัสดุคอมพิวเตอร(หมึกเครื่องพิมพ HP LaserJet Pro200 M251nw) 

จํานวน 4 รายการ

12,950.00 12,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

12,950.00 บาท

PR7000064100017 2/10/2020 - -

7891 วัสดุคอมพิวเตอร(อุปกรณจายไฟฟา) พรอมเปลี่ยน จํานวน 1 รายการ 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

2,850.00 บาท

PR7000064100016 2/10/2020 - -

หนา้ 1160
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7892 ครุภัณฑงานบานงานครัว(เครื่องดูดฝุน ตะกอน ตะไคร เศษใบไม) 

จํานวน 1 ชุด

18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ. พี อะควาเรียม / ราคาที่เสนอ 18,000.00

 บาท

PR7000064100012 2/10/2020 - -

7893 น้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับเจาหนาที่รับ-สงหนังสือ(ประจําเดือน ตุลาคม 

2563) จํานวน 1 รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง / ราคาที่เสนอ 

400.00 บาท

PR7000064100010 2/10/2020 - -

7894 วัสดุไฟฟา และวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 2,500.00 

บาท

PR7000064100025 5/10/2020 - -

7895 คาจางซอมแซมเครื่องกรองโปรตีนสกิมเมอร  จํานวน 2 เครื่อง(สวทล. 

5208025010003, 5208060010427)

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เค เอส เคมีคัล จํากัด / ราคาที่เสนอ 

60,000.25 บาท

PR7000064100028 5/10/2020 - -

7896 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 960.00 บาท PR7000064100027 5/10/2020 - -

7897 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง จํานวน 10 เที่ยว 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000064100030 6/10/2020 - -

7898 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 5 รายการ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล เทียนเงิน , นายณรงคฤทธิ์  ลิ้มสกุล/ 

ราคาที่เสนอ 4,800.00 บาท

PR7000064100029 6/10/2020 - -

7899 คาจางซอมแซมเครื่องทําความเย็น(สวทล. 590809601000002)และ

เครื่องปรับอากาศ(สวทล. 560101401000065)  จํานวน 2 รายการ

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 9,500.00 บาท PR7000064100035 7/10/2020 - -

7900 วัสดุสํานักงาน(ถานอัลคาไลน) จํานวน 2 รายการ 984.00 984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่

เสนอ 984.00 บาท

PR7000064100033 7/10/2020 - -

7901 วัสดุสํานักงาน(เขาสตอก) จํานวน 10 รายการ 5,506.00 5,506.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่

เสนอ 5,506.00 บาท

PR7000064100032 7/10/2020 - -

7902 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 3 รายการ(ตัวอัดจารบ,ี คีมปากแหลม, ดอก

สวาน)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด / ราคาที่เสนอ 

1,764.00 บาท

PR7000064100031 7/10/2020 - -

7903 วัสดุสํานักงาน(หมึกพิมพHP) จํานวน 2 รายการ 9,737.00 9,737.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี บิสซิเนส อิงค / ราคาที่

เสนอ 9,737.00 บาท

PR7000064100034 7/10/2020 - -

หนา้ 1161



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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7904 วัสดุวิทยาศาสตร(เวชภัณฑ-Enrofloxacin) จํานวน 1 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีเภสัช2017 จํากัด / ราคาที่เสนอ 

1,000.00 บาท

PR7000064100046 8/10/2020 - -

7905 วัสดุโฆษณา(จางพิมพสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด)-คายหุนยนตรักษ

สิ่งแวดลอมชายหาด จํานวน 1 รายการ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ 300.00

 บาท

PR7000064100048 8/10/2020 - -

7906 วัสดุโฆษณา(จางพิมพไวนิล) จํานวน 3 รายการ 6,350.00 6,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ 

6,350.00 บาท

PR7000064100042 8/10/2020 - -

7907 วัสดุโฆษณา(จางพิมพไวนิล)-คายหุนยนตรักษสิ่งแวดลอมชายหาด 

จํานวน 1 รายการ

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ 

2,200.00 บาท

PR7000064100041 8/10/2020 - -

7908 วัสดุไฟฟา จํานวน 4 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 3,930.00 

บาท

PR7000064100038 8/10/2020 - -

7909 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 

จํานวน 1 เครื่อง

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

6,300.00 บาท

PR7000064100037 8/10/2020 - -

7910 กระดาษการดสีฟา A4 80 แกรม จํานวน 24 รีม 3,723.60 3,723.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด / ราคาที่

เสนอ 3,723.60 บาท

PR7000064100050 9/10/2020 - -

7911 กระดาษถายเอกสารA4 80 แกรม Idea Green จํานวน 1 รายการ 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด / ราคาที่

เสนอ 10,272.00 บาท

PR7000064100049 9/10/2020 - -

7912 จางซอมแซมหนาแปลนทอน้ําเค็ม ของตู bigtank จํานวน 1 งาน 10,154.30 10,154.30 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท / ราคาที่

เสนอ 10,154.30 บาท

PR7000064100059 9/10/2020 - -

7913 ระบบไมกั้นอัตโนมัติ สําหรับรถยนตเขา-ออก บริเวณที่จอดรถ

เจาหนาที่ดานหนาสถาบันฯ (เพิ่มเติม จุดออก 1 ชุด)

45,903.00 45,903.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซี ไฮ-เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

45,903.00 บาท

PR7000064100060 9/10/2020 - -

7914 วัสดุคอมพิวเตอร(หัวพิมพ HP Designjet T1300) จํานวน 2 รายการ 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

5,700.00 บาท

PR7000064100052 9/10/2020 - -

7915 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง จํานวน 10 เที่ยว  2/64 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000064100061 14/10/2020 - -
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7916 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง (สวทล. 

4120-001-0019/39)

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 9,500.00 บาท PR7000064100065 15/10/2020 - -

7917 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 2 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพรรัตน  แนบสนิท / ราคาที่เสนอ 3,440.00 

บาท

PR7000064100064 15/10/2020 - -

7918 วัสดุไฟฟา  จํานวน 2 รายการ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณอิเลคทริค / ราคาที่เสนอ 9,900.00 

บาท

PR7000064100062 15/10/2020 - -

7919 คาจางเหมาเปลี่ยนโครงหลังคา จํานวน 1 งาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน  สุขประเสริฐ / ราคาที่เสนอ 

4,000.00 บาท

PR7000064100066 16/10/2020 - -

7920 คาจางเชาเหมาเรือ(เก็บตัวอยางแมงกะพรุน) จํานวน 1 ลํา 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  ประเสริฐสุข / ราคาที่เสนอ 500.00 บาท PR7000064100067 16/10/2020 - -

7921 วัสดุไฟฟา (หลอดไฟLED.) จํานวน 1 รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 7,200.00 

บาท

PR7000064100083 20/10/2020 - -

7922 วัสดุโฆษณา(ไวนิลขึงโครงไม) จํานวน 1 รายการ  ''โครงการลอยกระทง

สงความสุข''

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ 

5,600.00 บาท

PR7000064100081 20/10/2020 - -

7923 วัสดุซอมบํารุง  และวัสดุระบบประปา จํานวน 8 รายการ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช. พูนกิจชลบุรี จํากัด  ,  บริษัท ซีอารซี 

ไทวัสดุ จํากัด / ราคาที่เสนอ 9,551.00 บาท

PR7000064100082 20/10/2020 - -

7924 วัสด-ุอุปกรณตกแตงเทศกาลลอยกระทง จํานวน 3 รายการ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง รานเซงหลี  ,  หจก. ชลบุรี ว. พานิช, จานชาม

บางแสน / ราคาที่เสนอ 996.71 บาท

PR7000064100085 21/10/2020 - -

7925 อุปกรณคอมพิวเตอร(USB Flash Drive) จํานวน 1 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) / ราคาที่เสนอ 

1,900.00 บาท

PR7000064100090 26/10/2020 - -

7926 วัสด-ุอุปกรณกิจกรรมประดิษฐกระทง จํานวน 5 รายการ(เทียน ธูป 

กระดาษยน ฟอราเทป เข็มหมุด)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง เจริญธรรมสังฆภัณฑ  , บริษัท ตันติเจริญโภค

ทรัพย(ศึกษาภัณฑชลบุรี) จํากัด / ราคาที่เสนอ 

 

PR7000064100091 26/10/2020 - -

7927 วัสดุงานบาน จํานวน 13 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง จานชามบางแสน,  บริษัท ชลบุรีเภสัช จํากัด , 

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด / ราคาที่เสนอ 

 

PR7000064100092 26/10/2020 - -
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7928 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง  จํานวน 10 เที่ยว 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000064100095 27/10/2020 - -

7929 น้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับเจาหนาที่รับ-สงหนังสือ(ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 2563) จํานวน 1 รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง / ราคาที่เสนอ 

400.00 บาท

PR7000064100096 27/10/2020 - -

7930 วัสดุซอมบํารุง และวัสดุการเกษตร จํานวน 20 รายการ(รายละเอียด

ตามใบประกอบเสนอซื้อ/จาง ดังแนบ)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 3,786.00 

บาท

PR7000064100098 27/10/2020 - -

7931 วัสดุตกแตงเทศกาลลอยกระทง (หญาเทียม) จํานวน 1 รายการ 1,437.00 1,437.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด / ราคาที่

เสนอ 1,437.00 บาท

PR7000064100099 28/10/2020 - -

7932 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานเพียงไพร พันธุไม / ราคาที่เสนอ 1,000.00 

บาท

PR7000064100102 29/10/2020 - -

7933 ที่จายแอลกอฮอลแบบเทาเหยียบ จํานวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายทีเอ็น เซฟตี้แอนดซัพพลาย  จํากัด  / 

ราคาที่เสนอ 3,177.90 บาท

PR7000064100104 30/10/2020 - -

7934 ขออนุมัติคาวารสารประจําเดือนตุลาคม 2563 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง รานเพลินอารมณ PR9000064100018 5/10/2563 - -

7935 คาซอมแซมและบํารุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000064100029 5/10/2563 - -

7936 ขออนุมัติจัดซื้อวัสด จํานวน 3 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน. PR9000064100061 12/10/2563 - -

7937 ขออนุมัติคาน้ํามันเชื้อเพลิง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR9000064100045 12/10/2563 - -

7938 กรวยกระดาษ 10 ลัง 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR9000064100028 14/10/2563 - -

7939 ขออนุมัติคาใชจายโครงการ IEP home and school meeting 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็ม-เอส โฆษณา PR9000064100044 14/10/2563 - -
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7940 คาซ อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง 5,035.00 5,035.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000064100024 14/10/2563 - -

7941 คาประปา จํานวน 3 รายการ 8,940.00 8,940.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR9000064100023 14/10/2563 - -

7942 คาวัสดุ 2 รายการ 5,720.00 5,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000064100025 14/10/2563 - -

7943 คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย จํานวน 44 รายการ 48,155.35 48,155.35 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมนึกเภสัช PR9000064100026 14/10/2563 - -

7944 คาใชจายโครงการ IEP home and school meeting 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR9000064100046 14/10/2563 - -

7945 ขออนุมัติคาวัสดุการศึกษา จํานวน 25 รายการ 9,620.00 9,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064100062 15/10/2563 - -

7946 คาแอลกอฮอลทําความสะอาด 30 ถุง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PR9000064100027 15/10/2563 - -

7947 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 61,700.00 61,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR9000064100103 19/10/2563 - -

7948 ขออนุมัติคาใชจายโครงการ Halloween 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสอาดพานิช                               ราน

บานจิปาถะ                               รานเอ็ม-เอส

 โ                             ั ิ ื่

PR9000064100113 19/10/2563 - -

7949 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง ชนิดมอเตอรไฟฟาสูบน้ําได 

450 ลิตรตอนาที

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชีนเนอรี่ PR9000064100198 19/10/2563 - -

7950 ขออนุมัติจัดซื้อเสากั้นทางเดิน จํานวน 10 อัน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR9000064100102 19/10/2563 - -

7951 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต ''พิบูล

บําเพ็ญ''

577,600.00 577,600.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

( )

หางหุนสวนจํากัด บ.ีเจ.เซอรวิส 2018 PO9000064100008 26/10/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7952 คาวารสารประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง รานเพลินอารมณ PR9000064100239 30/10/2563 - -

7953 ขออนุมัติคาถายเอกสารประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000064100240 30/10/2563 - -

7954 ขออนมุ ติเชารถบัสปรับอากาศ โครงการการเรียนรูวิทยาศาสตร

การแพทย

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ทรานสปอรต

 จํากัด

PR9000064100137 21/10/2563 - -

7955 ขออนุมัติซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็งและขอออน จํานวน 2 เครื่อง 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชีนเนอรี่ PR9000064100136 21/10/2563 - -

7956 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก โครงการการเรียนรูวิทยาศาสตรการแพทย 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมานัส กอบเงิน PR9000064100138 21/10/2563 - -

7957 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่

 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

29,464.40 29,464.40 เฉพาะเจาะจง นางสนฐณา กสิณเวทย PR9000064100006 1/10/2563 - -

7958 ขออนุมัติคาถายเอกสาร เดือน ตุลาคม 2563 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000064100082 1/10/2563 - -

7959 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และอาหารวางสําหรับนักเรียน

และบุคลากร วันที่ 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

27,910.00 27,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด,         

นายธํารค ศิลรัตน                           นาย

ิโ  ิ ั                         

PR9000064100003 1/10/2563 - -

7960 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และอาหารวางสําหรับนักเรียน

และบุคลากร วันที่ 5 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

94,436.50 94,436.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด,    บริษัท 

สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน),      นายธํารค ศิล

ั                                   

PR9000064100007 1/10/2563 - -

7961 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด PR9000064100001 1/10/2563 - -

7962 ขออนุมัติคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น เดือนตุลาคม 2563 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน), หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร และ 

ิ ั  ี  ั  ํ ั

PR9000064100081 1/10/2563 - -

7963 ขออนุมัติจัดซื้ออาหาร และอาหารวางสําหรับประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุศราพร อินทรทูต,                   ครัว

ลูกปรุง,                                   บมจ. ซีพี 



PR9000064100008 1/10/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7964 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา วันที่

 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

33,052.90 33,052.90 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000064100005 1/10/2563 - -

7965 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย 

วันที่ 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

36,162.00 36,162.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000064100004 1/10/2563 - -

7966 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการบําเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาาวันคลายวัน

สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9)

21,700.00 21,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตา ไกรภักด,ี                     นางสม

พร หอมจันทร (รานปาเล็ก)              รานกร

พจนสังฆภัณฑ                       รานแมประภา

สังฆภัณฑ,                    รานศ.สังฆภัณฑ        

                      บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

PR9000064100010 2/10/2563 - -

7967 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และอาหารวาง สําหรับนักเรียน

และบุคลากร วันที่ 12 และ 14 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

75,231.00 75,231.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด,     นาย

ธํารค ศิลรัตน,                            นางเสวย 

หอมฉุย,                            นายสมยศ หนันศิริ

,                             นางสาวนารีรัตน ฤทธิ

รุตม,                นางสาวสุนิสา รัตนวิจิตร,        

             นายชวลิต ถนอมใจ,                       

   พรชัย บรรจุภัณฑ,                           นาง

สมปอง ทองโท,                         นายภาณุพงศ

 สิทธิประเสริฐ,               นางสาวอังษณา ปลื้ม

จันทร,                  รานวาเลนเซีย อางศิลา

PR9000064100014 2/10/2563 - -

7968 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณในโครงการตลาดนัดพอเพียง ปการศึกษา 2563 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064100016 2/10/2563 - -

7969 ขออนุมัติจางทําปาย โครงการตลาดนัดพอเพียง ปการศึกษา 2563 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000064100015 2/10/2563 - -

หนา้ 1167



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7970 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่

 5 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

73,661.00 73,661.00 เฉพาะเจาะจง นางสนฐณา กสิณเวทย PR9000064100013 2/10/2563 - -

7971 ขออนุมัติจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่พักบุคลากร 

จํานวน 12 เดือน

69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ถนอมแนบ PO9000064100001 2/10/2563 - -

7972 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย 

วันที่ 5 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

90,405.00 90,405.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000064100009 2/10/2563 - -

7973 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถม วันที่ 5 - 9 

ตุลาคม พ.ศ. 2563

82,632.25 82,632.25 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000064100011 2/10/2563 - -

7974 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ โครงการลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064100032 5/10/2563 - -

7975 ขออนุมัติจางทําปาย โครงการลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000064100031 5/10/2563 - -

7976 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา 57,700.00 57,700.00 เฉพาะเจาะจง รานอีสเทิรนโทรฟ,                       นางสาว

ทับทิม คชโตนด                    บริษัท สยามแม็ค

โ  ํ ั  ( )  ั  ไ ั ี       

PR9000064100034 5/10/2563 - -

7977 ขออนุมัติคาเชาชุด คาแตงหนานางนพมาศ โครงการลอยกระทง ระดับ

มัธยมศึกษา

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเชาชุดไนท บางแสน,                    นายศิต 

ทับทิม,                              รานกุงบูติค,       

                       ั ี  ็        

PR9000064100033 5/10/2563 - -

7978 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรีบนปฐมวัย 

วันที่ 12 และ 14 - 16 ต.ค. 2563

72,324.00 72,324.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000064100037 8/10/2563 - -

7979 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร วัสดุประกอบอาหารวางฯ สําหรับ

นักเรียน และบุคลากร วันที่ 19 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

73,825.00 73,825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด,        

นายธํารงค ศิลรัตน,                         นางเสวย

                            ี  

PR9000064100040 8/10/2563 - -

7980 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถม วันที่ 12 และ 14

 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

66,105.80 66,105.80 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000064100038 8/10/2563 - -

7981 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารดลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่

 12 และ 14 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

58,928.80 58,928.80 เฉพาะเจาะจง นางสนฐณา กสิณเวทย PR9000064100039 8/10/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7982 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด PR9000064100036 8/10/2563 - -

7983 ขออนุมัติคาวัสดุอุปกรณโครงการลอยกระทง ระดับประถมศึกษา 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตต PR9000064100051 14/10/2563 - -

7984 ขออนุมัติคาใชจายโครงการวรรณคดีสัญจร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บจ. สยามแม็คโคร                               นาง

กันตา    ไกรภักดี                         บจ. เอวัณ  

                             ั ิ์    ี

PR9000064100048 14/10/2563 - -

7985 ขออนุมัติคาเชาเตนท 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เทงเจียว PR9000064100053 14/10/2563 - -

7986 ขออนุมัติคาของรางวัลโครงการลอยกระทง ระดับประถมศึกษา 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด PR9000064100052 14/10/2563 - -

7987 ขออนุมัติคาดอกไมธูปเทียนไหวพระสําหรับอาจารย 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตา ไกรภักดี PR9000064100049 14/10/2563 - -

7988 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพและวารสารเดือนตุลาคม 2563 3,035.00 3,035.00 เฉพาะเจาะจง รานเพลินอารมณ PR9000064100054 14/10/2563 - -

7989 ขออนุมัติซอมเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000064100050 14/10/2563 - -

7990 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถม วันที่ 19 - 22 

ตุลาคม พ.ศ. 2563

66,105.80 66,105.80 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000064100067 15/10/2563 - -

7991 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารและอาหารวาง สําหรับนักเรียน

และบุคลากร วันที่ 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

89,230.00 89,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด,    นาย

ธํารงค ศิลรัตน,                          นางเสวย 

                            ี  

PR9000064100070 15/10/2563 - -

7992 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่

 19 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

58,928.80 58,928.80 เฉพาะเจาะจง นางสนฐณา กสิณเวทย PR9000064100068 15/10/2563 - -

7993 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย 

วันที่ 19 - 22 ต.ค. 2563

72,324.00 72,324.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000064100063 15/10/2563 - -
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7994 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด PR9000064100058 15/10/2563 - -

7995 ขออนุมัติจัดซื้อสติ๊กเกอร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น PR9000064100074 16/10/2563 - -

7996 ขออนุมัติจัดทําตรายางหมึกในตัว 1,330.00 1,330.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนกราฟฟค PR9000064100075 16/10/2563 - -

7997 ขออนมัติคาใชจายโครงการจัดแขงขันแฮนดบอล สาธิตพิบูลบําเพ็ญอินวิ

เตชั่น ครั้งที่ 4

6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง รานสปอรต  ไทน,                            รานโรง

น้ําแข็งหนุมเอ็น,                     นางพะเยาว  

PR9000064100112 19/10/2563 - -

7998 ขออนุมัติคาปายโครงการจัดแขงขันแฮนดบอล สาธิตพิบูลบําเพ็ญอินวิ

เตชั่น ครั้งที่ 4

1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000064100108 19/10/2563 - -

7999 ขออนุมัติจัดซื้อเทปผาแล็คซีน โครงการจัดแขงขันแฮนดบอล สาธิต

พิบูลบําเพ็ญอินวิเตชั่น ครั้งที่ 4

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064100109 19/10/2563 - -

8000 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 5,562.00 5,562.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064100116 20/10/2563 - -

8001 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP จํานวน 2 รายการ 14,100.00 14,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิรลอิงคเทรดดิ้ง PR9000064100119 20/10/2563 - -

8002 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 18 รายการ 4,192.73 4,192.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR9000064100118 20/10/2563 - -

8003 ขออนุมัติจัดทําปายไวนิล 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000064100115 20/10/2563 - -

8004 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถม วันที่ 26 - 30 

ตุลาคม พ.ศ. 2563

82,632.25 82,632.25 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000064100130 21/10/2563 - -

8005 ขออนุมัติจางดูดสิ่งปฏิกูล 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนูษ เกษนอก PR9000064100139 21/10/2563 - -
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8006 ขออนุมัติจัดปายไวนิล, สติ๊กเกอร 21,850.00 21,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000064100134 21/10/2563 - -

8007 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 70 แกรม 49,200.00 49,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR9000064100127 21/10/2563 - -

8008 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่

 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

73,661.00 73,661.00 เฉพาะเจาะจง นางสนฐณา กสิณเวทย PR9000064100131 21/10/2563 - -

8009 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกเครื่องมัลติฟงชั่น 37,749.60 37,749.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000064100126 21/10/2563 - -

8010 ขอนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และอาหารวางฯ สําหรับนักเรียน

และบุคลากร วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

93,021.00 93,021.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด,    นาย

ธํารงค ศิลรัตน, นางเสวย หอมฉุย,     นางวี

                   ิ ั  

PR9000064100132 21/10/2563 - -

8011 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย 

วันที่ 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

90,405.00 90,405.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000064100129 21/10/2563 - -

8012 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด PR9000064100152 22/10/2563 - -

8013 ขออนุมัติคาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรม

หองเรียนสะอาดนาอยู)

25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064100193 26/10/2563 - -

8014 ขออนุมัติจัดซื้อกลองแขกไมชิงชันพรอมถุงใส 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอกดนตรี PR9000064100200 27/10/2563 - -

8015 ขออนุมัติจัดซื้อคียบอรด 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรารัตน จํากัด PR9000064100203 27/10/2563 - -

8016 ขออนุมัติซื้อถาน จํานวน 2 ชุด 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานกมล การกุญแจ PR9000064100207 28/10/2563 - -

8017 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 51,300.00 51,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR9000064100210 28/10/2563 - -
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8018 ขออนุมัติจางเปลี่ยนกรองแอร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานสมคิดแอร PR9000064100204 28/10/2563 - -

8019 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ วารสารเดือนพฤศจิกายน 2563 2,505.00 2,505.00 เฉพาะเจาะจง รานเพลินอารมณ PR9000064100206 28/10/2563 - -

8020 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และอาหารวางสําหรับนักเรียน

และบุคลากร วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

95,936.00 95,936.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด,    บริษัท 

สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน),      นายธํารค ศิล

ั                              ี  

PR9000064100224 29/10/2563 - -

8021 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด PR9000064100218 29/10/2563 - -

8022 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย 

วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

90,405.00 90,405.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000064100220 29/10/2563 - -

8023 ขออนุมัติเปลี่ยนมอเตอรระบายคอลยรอน เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1

 ชุด

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000064100222 29/10/2563 - -

8024 ขออนุมัติซอมแซมเบาะรถ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาวรรณ ผาสุก PR9000064100217 29/10/2563 - -

8025 ขออนุมัติซอมแซมตูล็อคเกอรพรอมคาแรง จํานวน 8 รายการ 4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ PR9000064100219 29/10/2563 - -

8026 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ 40,600.00 40,600.00 เฉพาะเจาะจง รานประชุมโชค คาวัสดุ PR9000064100225 29/10/2563 - -

8027 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถม วันที่ 2 - 6 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

82,632.25 82,632.25 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000064100221 29/10/2563 - -

8028 ขออนุมัติจางดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน 3 ถัง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมนูษ เกษนอก PR9000064100216 29/10/2563 - -

8029 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่

 2 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

73,661.00 73,661.00 เฉพาะเจาะจง นางสนฐณา กสิณเวทย PR9000064100223 29/10/2563 - -
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8030 ขออนุมัติคาถายถายเอกสาร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000064100234 30/10/2563 - -

8031 ขออนุมัติคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 

2563

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน),                                    บริษัท พี.

ี  ปโ ี   ํ ั         ิ ั  ี  

PR9000064100235 30/10/2563 - -

8032 ขออนุมัติจัดซื้อคียบอรด 44 คีย จํานวน 10 เครื่อง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง เจ มิวสิค PR9000064100072 15/10/2563 - -

8033 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮาโลวีน (2 พ.ย.63) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานปายจา,                                   บางแสน

กราฟฟค,                           แอนดดีไซน,       

                              ั ิ ั่  ี่ 

PR9000064100066 15/10/2563 - -

8034 ขออนุมัติจางซอมเครื่องสํารองไฟจํานวน 2 เครื่อง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000064100071 15/10/2563 - -

8035 ขออนุมัติจางซอมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณในหองน้ําและหองตางๆใน

ฝายปฐมวัย

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง นายทัน บุตรทะนา PR9000064100069 15/10/2563 - -

8036 ขออนุมัติจางตัดตนไมฝายปฐมวัย 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เดชปน PR9000064100065 15/10/2563 - -

8037 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝงในฝากระจายลม 4 ทิศทาง 

ขนาดไมต่ํากวา 36000 บีทียู 1 เครื่อง

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000064100084 16/10/2563 - -

8038 ขออนุมัติจัดซื้อผามาน 1 ชุด 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย  อธิคมภาษิต PR9000064100085 16/10/2563 - -

8039 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการลอยกระทง ฝายปฐมวัย 2,730.00 2,730.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรี ว. พานิช,                      ราน

พอใจพานิช,                             รานกุลพันธ

PR9000064100143 21/10/2563 - -

8040 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

จัดทําแผนยุทธศาสตรโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2565-2569

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064100201 27/10/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8041 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา

แผนยุทธศาสตรโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2565-2569

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บมจ. โรบินสัน                                  บจ.  

บีทูเอส                                    บจ. เดอะ

เกรช  อัมพวา

PR9000064100202 27/10/2563 - -

8042 ขออนุมัติซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR9000064100215 28/10/2563 - -

8043 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 400 ชุด             องคการ

บริหารสวนตําบลทางเกวียน

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ     ราคาจาง 800 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2563 - -

8044 ขออนุมัติจัดจางเหมาเก็บแบบสอบถาม                       องคการ

บริหารสวนตําบลทางเกวียน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนิช  เกษตรทัต     ราคาจาง 10,000 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2563 - -

8045 ขออนุมัติจัดจางเหมาวิเคราะหขอมูล                          องคการ

บริหารสวนตําบลทางเกวียน

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนิช  เกษตรทัต     ราคาจาง 6,500 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2563 - -

8046 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 400 ชุด             องคการ

บริหารสวนตําบลหนองตะพาน

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ     ราคาจาง 800 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2563 - -

8047 ขออนุมัติจัดจางเหมาเก็บแบบสอบถาม                       องคการ

บริหารสวนตําบลหนองตะพาน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชพร  ทองแสน     ราคาจาง 10,000 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2563 - -

8048 ขออนุมัติจัดจางเหมาวิเคราะหขอมูล                          องคการ

บริหารสวนตําบลหนองตะพาน

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชพร  ทองแสน     ราคาจาง 6,500 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2563 - -

8049 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 400 ชุด             องคการ

บริหารสวนตําบลน้ําเปน

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ     ราคาจาง 800 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2563 - -

8050 ขออนุมัติจัดจางเหมาเก็บแบบสอบถาม                       องคการ

บริหารสวนตําบลน้ําเปน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญธิกา  วงศประดิษฐ   ราคาจาง 10,000

 บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2563 - -

8051 ขออนุมัติจัดจางเหมาวิเคราะหขอมูล                          องคการ

บริหารสวนตําบลน้ําเปน

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญธิกา  วงศประดิษฐ  ราคาจาง 6,500 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2563 - -

8052 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 400 ชุด             องคการ

บริหารสวนตําบลเขานอย

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ     ราคาจาง 800 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8053 ขออนุมัติจัดจางเหมาเก็บแบบสอบถาม                       องคการ

บริหารสวนตําบลเขานอย

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล  ปะกะตัง       ราคาจาง 10,000 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2563 - -

8054 ขออนุมัติจัดจางเหมาวิเคราะหขอมูล                          องคการ

บริหารสวนตําบลเขานอย

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล  ปะกะตัง       ราคาจาง 6,500 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2563 - -

8055 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 400 ชุด             เทศบาลตําบล

เนินพระ

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ     ราคาจาง 800 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2563 - -

8056 ขออนุมัติจัดจางเหมาเก็บแบบสอบถาม                       เทศบาล

ตําบลเนินพระ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญยานุช  วัลลภาทิตย ราคาจาง 10,000

 บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2563 - -

8057 ขออนุมัติจัดจางเหมาวิเคราะหขอมูล                          เทศบาล

ตําบลเนินพระ

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญยานุช  วัลลภาทิตย ราคาจาง 6,500 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/10/2563 - -

8058 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร A4 ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคาจาง 16,000 

บาท

PO0300064100001 8/10/2563 - -

8059 ขออนุมัติจัดจางเหมาทํารูปเลม จํานวน 3 เลม           (โครงการวิจัย

ประเมินผลการสํารวจปจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร

เทศบาลตําบลหนองไผแกว)

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสรา  ทองกลาง        ราคาจาง 900 บาท โครงการบริการวิชาการ 9/10/1963 - -

8060 ขออนุมัติจัดจางเหมาทํารูปเลม จํานวน 5 เลม           (โครงการวิจัย

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการเทศบาลตําบล

หนองไผแกว)

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสรา  ทองกลาง        ราคาจาง 2,250 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 9/10/1963 - -

8061 ขออนุมัติจัดจางเหมาทํารูปเลม จํานวน 3 เลม           (โครงการ

สํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการประชาชนขององคการ

บริหารสวนตําบลหนาพระธาต)ุ

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสรา  ทองกลาง        ราคาจาง 1,800 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 9/10/1963 - -

8062 ขออนุมัติจัดจางเหมาทํารูปเลม จํานวน 3 เลม           (โครงการ

สํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการประชาชนของเทศบาล

ตําบลทาบุญม)ี

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสรา  ทองกลาง        ราคาจาง 1,800 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 9/10/1963 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8063 ขออนุมัติจัดจางเหมาทํารูปเลม จํานวน 5 เลม           (โครงการ

สํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการประชาชนของเทศบาล

ตําบลหนองไผแกว)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสรา  ทองกลาง        ราคาจาง 6,000 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 9/10/1963 - -

8064 ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ Notebook 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัดราคาซื้อ 2,800 

บาท

PR0300064100020 14/10/1963 - -

8065 ขออนุมัติจัดซื้อถานขนาด 3 โวลต ของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย            ราคาซื้อ 2,500 

บาท

PR0300064100021 14/10/2563 - -

8066 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสแกนเนอรของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น                     ราคาซื้อ 27,500 

บาท

PO0300064100009 15/10/2563 - -

8067 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารประกอบการประชุม  (โครงการจาก

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สก

พอ.))

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ     ราคาจาง 2,000 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 20/10/1963 - -

8068 ขออนุมัติจัดจางเหมาทําเลมรายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 5 เลม 

(โครงการจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (สกพอ.))

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดา  ศิลากร                 ราคาจาง 30,000

 บาท

โครงการบริการวิชาการ 20/10/1963 - -

8069 ขออนุมัติจางเหมารถตูปรับอากาศ  จํานวน 1 คัน 3 วัน (โครงการ

ศึกษาดูงานและรับฟงการบรรยายนอกสถานที่ ประกอบรายวิชา 

67468159 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง และรายวิชา 

67462859 ภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตรในยุคโลกาภิวัฒน ระหวางวันที่ 30

 ต.ค. 63 ถึง 1 พ.ย. 63 ณ จังหวัดสุราษฎรธานี

8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมุย ลักเซอรี่ ทรานสปอรต      

               ราคาจาง 8,300 บาท

PR0300064100039 22/10/2563 - -

8070 ขออนุมัติจัดซื้อกอกซิงคยืนปดใหญ จํานวน 5 ชิ้น 1,337.50 1,337.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮารดแวรเอ็กซเพรส(ไทยแลนด) จํากัด      

              ราคาซื้อ 1,337.50 บาท

PR0300064100038 22/10/2563 - -

8071 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 24 อัน 1,520.00 1,520.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค               ราคาจาง 1,520

 บาท

PR0300064100043 27/10/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8072 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร A4 ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคาจาง 8,000 

บาท

PR0300064100059 29/10/1963 - -

8073 ขออนุมัติจัดจางทําเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมแผน CD-ROM 

องคการบริหารสวนตําบลคลองตะเกรา

3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส                 ราคาจาง 3,480 

บาท

โครงการบริการวิชาการ 29/10/1963 - -

8074 ขอความเห็นชอบในการจัดจางบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําดับเพลิง จํานวน

 2 เครื่อง ประจําปงบประมาณ 2564

92,555.00 92,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บารโคล-แอร (ประเทศไทย) จํากัด PO2600064110001 5/11/2563 - -

8075 ขอความเห็นชอบในการจัดจางบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 1 

เครื่อง ประจําปงบประมาณ 2564

54,249.00 54,249.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บารโคล-แอร (ประเทศไทย) จํากัด PO2600064110002 5/11/2563 - -

8076 ขอความเห็นชอบในการจัดจางบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร จํานวน 2 ตัว 

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2564

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด PO2600064110005 5/11/2563 - -

8077 ขอความเห็นชอบในการจัดจางบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร จํานวน 6 ตัว 

อาคารหอพักวิทยาลัยนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2564

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอน เอเลเวเตอร จํากัด PO2600064110006 5/11/2563 - -

8078 ขอความเห็นชอบในการจัดจางเหมาบริการผูปฏิบัติหนาที่งานชาง

เทคนิคไฟฟา จํานวน 1 ตําแหนง เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 15 

ตุลาคม 2563

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพพล สังวาลย PR2600064100011 1/10/2563 - -

8079 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ํามันรถ เดือน ตุลาคม 2563 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง PR2600064100012 1/10/2563 - -

8080 ขอความเห็นชอบในการจัดจางถายเอกสาร และเขาเลม เดือน ตุลาคม 

2563

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส PR2600064100013 1/10/2563 - -

8081 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซักผาปูที่นอน เดือน ตุลาคม 2563 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด PR2600064100014 1/10/2563 - -

8082 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่ม 100 แพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR2600064100015 1/10/2563 - -

8083 ขอความเห็นชอบในการจัดหาปากกาสําหรับเขียนครุภัณฑ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR2600064100016 1/10/2563 - -
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8084 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศบริเวณหอพัก 32,050.00 32,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ บุญมวง PR2600064100017 1/10/2563 - -

8085 ขอความเห็นชอบในการเขาเลมเอกสารEdpex และเลมหลักสูตร BFA 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายวิทวัส สุกใส

PR2600064100018 1/10/2563 - -

8086 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมลิฟตโดยสารอาคารวิทยาลัย

นานาชาติ

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด PR2600064100023 8/10/2563 - -

8087 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําจืดใชที่อาคารหอพัก 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชลอ กองวาจา PR2600064100032 9/10/2563 - -

8088 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณในการสอย

ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1

8,395.50 8,395.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) PR2600064100033 9/10/2563 - -

8089 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณในการสอย

ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 2

6,874.00 6,874.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท แพน ลอวสัน จํากัด 2. นายธิติวุธ จิรต

ระกูลพรหม 3. บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

( )

PR2600064100034 9/10/2563 - -

8090 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณในการสอบ

ภาคปฏิบัติ เครื่องดื่ม Cocktail & Mocktail

2,993.67 2,993.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นตทรัลฟูดรีเทล จํากัด PR2600064100035 9/10/2563 - -

8091 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อยาสามัญประจําบานใชงานที่หอพัก และ

วิทยาลัย

9,415.00 9,415.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR2600064100039 14/10/2563 - -

8092 ขอความเห็นชอบในการจัดหาแบตเตอรี่รถยนต 3,605.90 3,605.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต ชลบุรี จํากัด PR2600064100048 20/10/2563 - -

8093 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑหอพัก 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600064100049 20/10/2563 - -

8094 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโทรทัศน LED ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 

เครื่อง

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด PR2600064100050 22/10/2563 - -

8095 ขอความเห็นชอบในการจัดหาบันได ขนาด 6 ฟุต จํานวน 2 อัน 3,198.00 3,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด(มหาชน) PR2600064100051 22/10/2563 - -
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8096 ขอความเห็นชอบในการจัดหาสวานไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 3,290.00 3,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โกลบอลเฮาส จํากัด(มหาขน) PR2600064100052 22/10/2563 - -

8097 ขอความเห็นชอบในการจัดหาถังดับเพลิง จํานวน 7 ถัง 26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเฟลกซ เซฟตี้ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR2600064100053 22/10/2563 - -

8098 ขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบแจงเตือนอัคคีภัย จํานวน 2 ชุด 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเฟลกซ เซฟตี้ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR2600064100054 22/10/2563 - -

8099 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเครื่องทําน้ําอุน จํานวน 10 เครื่อง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด PR2600064100055 22/10/2563 - -

8100 ขอความเห็นชอบในการจัดหาตูเย็น ขนาด 5 คิว จํานวน 2 เครื่อง 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด PR2600064100056 22/10/2563 - -

8101 ขอความเห็นชอบในการจัดหาอุปกรณสําหรับงานชาง จํานวน 4 รายการ 1,112.00 1,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด(มหาชน) PR2600064100057 22/10/2563 - -

8102 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใชในโครงการ BUUIC Ambassador 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง 1. น.ส. อรพินท ชามาดา 2. รานดอกไมเจียมจิตต

 3. รานPrincesshouse_store 4. น.ส.สุกัญญา 

  ิ  ี   ั ี  ็

PR2600064100058 26/10/2563 - -

8103 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ํามันรถยนต 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.วงศทรายทอง

PR2600064100064 27/10/2563 - -

8104 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ บุญมวง PR2600064100065 27/10/2563 - -

8105 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมกระเบื้องปูด อาคารหอพัก 8,964.00 8,964.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600064100069 29/10/2563 - -

8106 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใชในโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม''การทําขนมไทย''

1,466.00 1,466.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายธิติวุธ สุทธิเดชานัย 2. รานเจวิไล ตลาด

หนองมน 3. บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

PR2600064100070 29/10/2563 - -

8107 ขอความเห็นชอบในการจัดจางแตงหนานิสิตผุเขาประกวด 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 1. น.ส.กุลรภัส ภาบุญอนันต 2. สถาบันกวดวิชา

เฉพาะดาน Rath Export 3. บานครูชฎาการ

PR2600064100071 29/10/2563 - -
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8108 ขอความเห็นชอบเสนอสมัครสมาชิกนิตยสาร 1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จํากัด PR1400064100012 8/10/2563 - -

8109 ขอความเห็นชอบเสนอสมัครสมาชิกวารสาร 1,224.00 1,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท งานดี จํากัด PR1400064100015 8/10/2563 - -

8110 ขอความเห็นชอบเสนอสมัครสมาชิกนิตยสาร 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สํานักพิมพหมอชาวบาน จํากัด PR1400064100013 8/10/2563 - -

8111 ขอความเห็นชอบเสนอสมัครสมาชิกนิตยสาร 1,116.00 1,116.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท งานดี จํากัด PR1400064100016 8/10/2563 - -

8112 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกนิตสาร 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด PR1400064100019 8/10/2563 - -

8113 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกนิตสาร 1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด PR1400064100021 8/10/2563 - -

8114 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกนิตยสาร 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด PR1400064100017 8/10/2563 - -

8115 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร 870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด PR1400064100023 8/10/2563 - -

8116 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด PR1400064100022 8/10/2563 - -

8117 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด PR1400064100025 8/10/2563 - -

8118 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟต 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จํากัด PO1400064100006 8/10/2563 - -

8119 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟต 33,170.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด PO1400064100005 8/10/2563 - -
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8120 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบุคลากร 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ  คุณสนอง PO1400064100003 8/10/2563 - -

8121 ขอความเห็นชอบตออายุสมาชิกนิตยสาร 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด PR1400064100026 8/10/2563 - -

8122 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อน้ํามันดีเซล 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธิดามหานคร PR1400064100029 8/10/2563 - -

8123 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธิดามหานคร PR1400064100004 8/10/2563 - -

8124 ขอความเห็นชอบสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ 2,652.00 2,652.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท งานดี จํากัด PR1400064100014 8/10/2563 - -

8125 ขอความเห็นชอบเสนอคาบริการ Netfix 28,200.00 28,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400064100030 8/10/2563 - -

8126 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกนิตยสาร 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด PR1400064100020 8/10/2563 - -

8127 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกนิตยสาร 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง การทองเที่ยวแหงประเทศไทย PR1400064100027 8/10/2563 - -

8128 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกนิตยสาร 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด PR1400064100018 8/10/2563 - -

8129 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อบริการ line Official Account Package : 

Pro

24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400064100031 9/10/2563 - -

8130 ขอความเห็นชอบเสนอจางตัดตนไม 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเข็มพร สีดําขํา PR1400064100040 15/10/2563 - -

8131 ขอความเห็นชอบเสนอจางตรวจเช็คเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถตู 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต, บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

PR1400064100045 20/10/2563 - -
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8132 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสารภาษาตางประเทศ 6,760.00 6,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมกกาซีน อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

PR1400064100059 27/10/2563 - -

8133 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 7,101.90 7,101.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) จํากัด PR1400064100057 27/10/2563 - -

8134 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จ.ี วัสดุครุภัณฑ PR1400064100051 27/10/2563 - -

8135 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR1400064100054 27/10/2563 - -

8136 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อถานอัลคาไลน 3,040.00 3,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอนันตพานิช จํากัด PR1400064100058 27/10/2563 - -

8137 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมกลองถายภาพดิจิตอล 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม เชียงกาขันธ PR1400064100056 27/10/2563 - -

8138 ขอความเห็นชอบจางทําสติ๊กเกอรผานจุดคัดกรอง 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1400064100053 27/10/2563 - -

8139 ขอความเห็นชอบซื้อหมึกพิมพ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟาใส PR1400064100052 27/10/2563 - -

8140 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มแอนดซี แมและเด็ก จํากัด PR1400064100061 29/10/2563 - -

8141 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธิดามหานคร PR1400064100062 30/10/2563 - -

8142 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 22,641.70 22641.7 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0206064110029 3/11/2020 - -

8143 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (กระดาษถาย

เอกสาร)

41,088.00 41088 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR0206064110030 3/11/2020 - -
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8144 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาเกาอี้และโตะคอมฯ 6,080.00 6080 เฉพาะเจาะจง บจก.อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล PR0206064110162 17/11/2020 - -

8145 ขออนุมัติจัดซื้อของรางวัล จํานวน 4 รายการ 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา PR0206064110028 3/11/2020 - -

8146 ขออนุมัตจัดจางทําตรายางหมึกในตัวและตรายาง รวม 2 รายการ 2,460.00 2,460.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ  วงษวัฒนพงษ/บานคอมพิวเตอร PR0206064110027 3/11/2020 - -

8147 ขออนุมัติจัดซื้อระบบภาพและเสียงหองประชุม 512 -1 ระบบ 56,300.00 56,300.00 เฉพาะเจาะจง รานกัลยาณมิตร 48 PO0206064110002 6/11/2020 - -

8148 ขออนุมัติจัดซื้อพานพุมดอกไมแหง จํานวน 8 พาน 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมกัลยา kalaya Florist PR0206064110094 11/11/2020 - -

8149 ขออนุมัติจัดจางตรวจเช็ค ลางทําความสะอาด ซอมรอยน้ํายารั่ว รวม 8 

เครื่อง

17,869.00 17,869.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206064110095 11/11/2020 - -

8150 ขออนุมัติจัดซื้อชอดอกไมติหนาอก และแสดงความยินดี จํานวน 14 พาน 3,710.00 3,710.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร PR0206064110219 25/11/2020 - -

8151 ขออนุมัติจัดซื้อชุดไสกรองคารบอนกัมมันตพรอมหลอดอัลตราไวโอเลต

 จํานวน 1 ชุด

4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล PR0206064110220 25/11/2020 - -

8152 ขออนุมัติจัดเชาระบบเสียง ไฟ สองพิธีกร และปายหนาหอง จํานวน 1 

งาน

13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206064110243 27/11/2020 - -

8153 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 7 อัน 670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค PR0206064110057 6/11/2020 - -
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8154 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 3,338.09 3,338.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0206064110056 6/11/2020 - -

8155 ขออนุมัติจัดซื้อเสื่อน้ํามัน 1 มวน 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง เพียวเฟอรนิเจอร PR0206064110080 9/11/2020 - -

8156 ขออนุมัติจัดซื้อคาของที่ระลึกวิทยากร โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตกูเงินฯ

 1 ชุด

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคถาวร (แปน) PR0206064110077 9/11/2020 - -

8157 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ(โครงการปจฉิมนิสิตกูเงินฯ) 3,267.46 3,267.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0206064110075 9/11/2020 - -

8158 ขออนุมัติเบิกคาจางเหมารถยนต เพื่อเขารวมโครงการทิพยสืบสาน 

รักษา ตอยอด นวัตกรรมศาสตรพระราชา ครั้งที่ 10 ในวันที่ 14-15 

พ.ย. 63

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพัทร  ทรงสุทธิ PR0206064110105 12/11/2020 - -

8159 ขออนุมัติจัดซื้อวัสด-ุอุปกรณ สําหรับใชในโครงการ นิสิตจิตอาสาพัฒนา

มหาวิทยาลัยบูรพาและสังคม ''บานเรานาอยู''

4,392.00 4,392.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสด/ุบริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด 

สาขาบางแสน

PR0206064110156 16/11/2020 - -

8160 ขออนุมัติจัดจางทําปายและพิมพโปสเตอร งานสงเสริมสุขภาวะทาง

จิตใจ 3 รายการ

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ราน พี พี ไซนเมกเกอร โดยนายคุณากร ชนะพล

ชัย/จักรกริส วัฒนศสิริ /SP PRINT

PR0206064110223 25/11/2020 - -

8161 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณในโครงการ จํานวน 1 งาน (เสริมความรู

ความเขาใจวินัยนิสิต)

2,126.00 2,126.00 เฉพาะเจาะจง บูรพาสติกเกอร/บริษัท ฟอรเต 2019 จํากัด/

บริษัท อะพีจี เวิรลดไวด จํากัด

PR0206064110280 30/11/2020 - -

8162 ขออนุมัติจัดซื้อกอกน้ําและลูกลอยแท็งน้ํา จํานวน 2 รายการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง เฮงยงไถ/ไพรเวชคาวัสดุ PR0206064110284 30/11/2020 - -

8163 ขออนุมัติเบิกคากระเชาของขวัญผลิตภัณฑดอยคํา เพื่อมอบให

คณะกรรมการที่ทําหนาที่เปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.

บูรพา ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 7 ทาน

9,030.00 9,030.00 เฉพาะเจาะจง รานรักผัก รักสุขภาพ PR0206064110012 3/11/2020 - -
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8164 ขออนุมัติเบิกคาเขาเลม ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY 

ASSURANCE สําหรับแจกผูบริหาร คณาจารย และ Assessor 

เนื่องจากเกณฑ AUN QA มีการปรับใหม

7,250.00 7,250.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR0206064110032 4/11/2020 - -

8165 ขออนุมัติเบิกคาปายประชาพัมพันธการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2562

759.70 759.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0206064110087 10/11/2020 - -

8166 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ เพื่อรับ-สง คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในโครงการ ''การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายน ม.บูรพา ระดับมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2562'' ระหวาง

วันที่ 23-25 พ.ย. 63

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ PR0206064110152 16/11/2020 - -

8167 ขออนุมัติเบิกคาทํารายงานประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2562 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR0206064110169 18/11/2020 - -

8168 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องพิมพ และสแกนเนอร 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064100074 2/11/2020 - -

8169 ขออนุมัติเบิกคาติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT6 พรอมอุปกรณ เพื่อ

เชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตไปยังเครื่องถายเอกสารหนาหอง 402

            5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064110040 5/11/2020 - -

8170 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 8,118.13        8,118.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0206064100236 2/11/2020 - -

8171 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเทปผา 15,600.60      15,600.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0206064110059 6/11/2020 - -

8172 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกบเหลาดินสอ 550.00           550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0206064110073 9/11/2020 - -
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8173 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําแผนผังเสนระยะการเดิน 60,000.00      60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท แมนเผือก PR0206064110090 10/11/2020 - -

8174 ขอจัดซื้อวัสดุ 83,781.00      83,781.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด เซอรวิส

เซส จํากัด

PR0206064110088 10/11/2020 - -

8175 ขอจัดซื้อเครื่องอานบารโคด 25,252.00      25,252.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด เซอรวิส

เซส จํากัด

PR0206064110252 27/11/2020 - -

8176 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อของที่ระลึก 3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอภิญญา รานแมนิยม PR0206064110270 30/11/2020 - -

8177 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 37,135.00      37,135.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0206064110282 30/11/2020 - -

8178 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณสําหรับทําความสะอาด 9,655.68 9,655.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR0206064110035 4/11/2020 - -

8179 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณสําหรับทําความสะอาด จํานวน 9 

รายการ

8,584.61 8,584.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR0206064110034 4/11/2020 - -

8180 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณสําหรับทําความสะอาด 7,701.86 7,701.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR0206064110033 4/11/2020 - -

8181 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 11 เครื่อง 8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206064110048 5/11/2020 - -

8182 ขออนุมัติเบิกเงินคาแบตเตอรี่ รุน Q.S MFX200 125 แอมป กึ่งแหง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร PR0206064110041 5/11/2020 - -
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8183 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมตู นค-7208 ชลบุรี จํานวน 5 รายการ 2,561.05 2,561.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206064110042 5/11/2020 - -

8184 ขออนุมัติเบิกเงินคายางมะตอยสําเร็จรูป จํานวน 100 ถุง 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) PR0206064110045 5/11/2020 - -

8185 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม 49,064.85 49,064.85 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206064110069 8/11/2020 - -

8186 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องสูบน้ํา 2 แรงมา และซอมเครื่องปมน้ํา 20,010.00 20,010.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206064110068 8/11/2020 - -

8187 ขออนุมัติเบิกเงินคาหลอดไฟ แอลอีดี 12 วัตต จํานวน 120 หลอด 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0206064110144 13/11/2020 - -

8188 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม 8,491.52 8,491.52 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206064110158 16/11/2020 - -

8189 ขออนุมัติเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิงเบนซิน จํานวน 50 ลิตร 1,598.00 1,598.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธิดามหานคร PR0206064110157 16/11/2020 - -

8190 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมปมน้ํา 6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0206064110150 16/11/2020 - -

8191 ขออนุมัติเบิกเงินคาโปสเตอร และปายไวนิล 1,640.00 1,640.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ PR0206064110185 22/11/2020 - -

8192 ขออนุมัติเบิกเงินคาเชื่อมตอสายไฟเบอรออฟติก พรอมอุปกรณคอนเนก

เตอร จํานวน 1 งาน

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206064110189 22/11/2020 - -
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8193 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนยางรถยนต และคาบริการ 34,521.00 34,521.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต PR0206064110259 27/11/2020 - -

8194 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมลิฟท อาคารเสนาะ อูนากูล) อาคาร 2 72,974.00 72,974.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด PR0206064110242 27/11/2020 - -

8195 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1200 VA 720 Watt จํานวน 7 เครื่อง 40,600.00 40,600.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด PR0208064100012 3/11/2563 - -

8196 จัดซื้อขลุยเพียงออ และไมฆองใหญ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง รานบานครูประสาน PR0208064100021 3/11/2563 - -

8197 ซอมกลองแขก จํานวน 1 คู 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานบานครูประสาน PR0208064100020 3/11/2563 - -

8198 จัดซื้อน้ํามันสําหรับใสเครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่งไม และรถยนต

เพื่อการเกษตร

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพานิชทาใหม PR0208064100013 3/11/2563 - -

8199 คาบริการอินเตอรเน็ต ประจําเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 1,709.86 1,709.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรูอินเตอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด PR0208064110006 3/11/2563 - -

8200 จัดซื้อน้ํามันสําหรับใสเครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่งไม และรถยนต

เพื่อการเกษตรของมหาวิทยาลัย

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพานิชทาใหม PR0208064110018 6/11/2563 - -

8201 จัดซื้อแบตเตอรี่และแทนชารจ สําหรับใชกับวิทยุสื่อสารของ

มหาวิทยาลัย

2,305.00 2,305.00 เฉพาะเจาะจง รานแบทแมนสื่อสาร PR0208064110021 6/11/2563 - -

8202 จางทําตรายาง จํานวน 6 อัน 925.00 925.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยตรายางพวงพิศ PR0208064110020 6/11/2563 - -
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8203 จัดซื้อโซดาแอช-ขาว และคอปเปอรซัลเฟต 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ และอุปกรณ จํากัด PR0208064110022 6/11/2563 - -

8204 จัดซื้อตนทองอุไร จํานวน 200 ตน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง พรสุดาพันธุไม PR0208064110032 16/11/2563 - -

8205 จางถายเอกสารแบบรูปรายการ งานจางปรับปรุงหองสมุด ชั้น 1 และ

ชั้น 2 (ขนาด A2) จํานวน 2 ชุด

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง เปเปอรซัพพลาย PR0208064110034 17/11/2563 - -

8206 จัดซื้อเครื่องทองนอยและดอกไมพาน 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง รานธรรมบุญ PR0208064110035 17/11/2563 - -

8207 จางสําเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 23,995 แผน 8,398.25 8,398.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR0208064110037 17/11/2563 - -

8208 จางทําพานพุมดอกไมสด สําหรับรวมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภุ มิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ดอกไมปราณี PR0208064110050 25/11/2563 - -

8209 เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟฟาในหองประชุมเฉลิมวงศฯ 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี จํากัด PR0208064100011 26/11/2563 - -

8210 จัดซื้อวัสดุสําหรับซอมบํารุงระบบไฟฟาแสงสวางและปมน้ํา จํานวน 12

 รายการ

46,620.00 46,620.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย PR0208064110060 27/11/2563 - -

8211 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาแบตเตอรีสําหรับบํารุงรักษาลิฟตหอพัก

บุคลากร L,R

32,870.40 32,870.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จารดีน ชินดเลอร (ไทย) จํากัด PR0209064110001 3/11/2020 - -

8212 ขออนุมัติจางและบิกเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถตู หมายเลข

ทะเบียน นข 3426 สระแกว หมายเลขครุภัณฑ 600300101000003

12,570.63 12,570.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระแกว ผูจําหนายโตโยตา จํากัด PR0209064110002 4/11/2020 - -
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8213 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด PR0209064110008 5/11/2020 - -

8214 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

1,072.50 1,072.50 เฉพาะเจาะจง องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร PR0209064110012 10/11/2020 - -

8215 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาแกไขกระแสไฟฟาขัดของ 743.52 743.52 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค(วัฒนานคร) PR0209064110013 10/11/2020 - -

8216 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเปลี่ยนยางรถกระบะโดยสาร หมายเลข

ทะเบียน 3844 สระแกว หมายเลขครุภัณฑ 630300101000001

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยาวการยาง PR0209064110010 10/11/2020 - -

8217 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเปลี่ยนยางรถกระบะ หมายเลขทะเบียน

 กค 3602 สระแกว หมายเลขครุภัณฑ 5403002010002

13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง รานยาวการยาง PR0209064110011 10/11/2020 - -

8218 ขออนุมัติเบิกคาประกันภัยรถยนต หมายเลขทะเบียน นข 3426 

สระแกว

31,242.93 31,242.93 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพประกันภัย จํากัด PR0209064110018 16/11/2020 - -

8219 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุซอมแซมหอพระพุทธโสธร 3,894.80 3,894.80 เฉพาะเจาะจง รานทาเกษมอิฐบลอก PR0209064110019 18/11/2020 - -

8220 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเครื่องดูดฝุน 3,290.00 3,290.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร จํากัด PR0209064110020 18/11/2020 - -

8221 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาอุปกรณแปลงสัญญาณภาพ HDMI TO VGA

 จํานวน 20 ตัว

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยไอที วัฒนานคร PR0209064110023 27/11/2020 - -

8222 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับการประชาสัมพันธแนะแนว

การศึกษาตอมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ลานแชมปอิงเจ็ท จํากัด PR0209064110026 30/11/2020 - -
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8223 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด 77,575.00 77,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0218064110009 18/11/2563 - -

8224 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 8,880.00 8,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0218064110010 18/11/2563 - -

8225 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมสายเมน

ไฟฟาฯ ที่สนามกีฬากลาง (เชาวน มณีวงษ)

4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค PR0206064110002 2/11/2020 - -

8226 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาน้ํามันเบนซินแกส

โซฮอล

4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง PR0206064100161 2/11/2020 - -

8227 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมเครื่องตัด

หญาสายสะพาย

1,139.55        1,139.55 เฉพาะเจาะจง รานฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ PR0206064100208 2/11/2020 - -

8228 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตัดหญา 4

 ลอ

3,092.30        3,092.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.บี.เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ จํากัด PR0206064110001 2/11/2020 - -

8229 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนมัติเบิกเงินคาวัสดุ 1,790.00        1,790.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206064110013 3/11/2020 - -

8230 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องตัดหญา

สายสะพาย

406.60           406.60 เฉพาะเจาะจง รานฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ PR0206064110039 4/11/2020 - -

8231 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 49,780.00      49,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด PR0206064110047 5/11/2020 - -

8232 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการรถยนต 37,800.00      37,800.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ จุลสํารวล PR0206064110064 6/11/2020 - -
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8233 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมเครื่องตรวจ

กระดาษคําตอบ

22,031.30 22031.3 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรล ดาตา(ประเทศไทย) จํากัด PR0206064110253 27/11/2020 - -

8234 ขออนุมัติเบิกคาตรายาง เพื่อใชในการดําเนินงานโครงการวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนรากฐาน

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส PR0206064100214 2/11/2020 - -

8235 ขออนุมัติเบิกคาอุปกรณสํานักงาน เพื่อใชในการรองรับบุคลากรที่

เพิ่มขึ้นของโครงการนํารองการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร

56,200.00 56,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO0206064110005 24/11/2020 - -

8236 ขออนุมัติเบิกสแกนเนอร เพื่อจัดเก็บเอกสารวิจัยตามโครงการนํารอง

ภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร

58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206064100216 2/11/2020 - -

8237 ขออนุมัติเบิกคาจัดทํารายงานฉบับสมบูรณการดําเนินงานอุทยาน

วิทยาศาสตร ภาคตะวันออก ม.บูรพา เพื่อใชในงานตามโครงการนํา

รองภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออก

2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส PR0206064100220 2/11/2020 - -

8238 ขออนุมัติเบิกคากระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม เพื่อใชในการจัดทํา

เอกสารวิจัยตามโครงการนํารองภายใตการดําเนินงานอุทยาน

วิทยาศาสตร

30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR0206064100218 2/11/2020 - -

8239 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 va เพื่อใชสําหรับเก็บ

สํารองไฟฟา กรณีไฟฟาดับทําใหงานที่ปฏิบัติอยูไมสูญหาย

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064110044 5/11/2020 - -

8240 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ตางๆ ที่ตองใหผูเขารับการอบรมนําคอมพิวเตอรโนตบุคมาใชในการ

ประชุมดวย และเพื่อใชในการดําเนินการตามโครงการวิจัยและพัฒนา

รัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย

11,958.95 11,958.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0206064100251 9/11/2020 - -

8241 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาาน จํานวน 10 รายการ เพื่อใชในการ

ดําเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

รากฐาน

14,347.88 14,347.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0206064100213 9/11/2020 - -
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8242 ขออนุมัติเบิกซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่อุทยานวิทยาศาสตรที่ยายมาจาก UBI

44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064110097 11/11/2020 - -

8243 ขออนุมัติเบิกคาโตะและเกาอี้ทํางาน เพื่อใชในการรองรับบุคลากรที่

เพิ่มขึ้นของงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออก

98,100.00 98,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR0206064100221 23/11/2020 - -

8244 ขออนุมัติเบิกคาคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

ของผูปฏิบัติงานที่จะมาเพิ่ม จํานวน 1 อัตรา ตามโครงการวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064100249 24/11/2020 - -

8245 ขออนุมัติเบิกคาหมึกเครื่องพิมพ เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสารวิจัยตาม

โครงการนํารองภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร

47,800.00 47,800.00 เฉพาะเจาะจง ดีดี ออฟฟศ PR0206064100217 24/11/2020 - -

8246 ขออนุมัติจัดจางเหมายานพาหนะ รถบัสปรับอากาศ (โครงการสัมมนา

บุคลากรเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2564 ให

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ป 2564-2567 ระหวางวันที่

 9-11 พ.ย. 2563 ณ โรงแรมแซนดดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท อําเภอ

ทาใหม จังหวัดจันทบุร)ี

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพยเจริญ แทรเวล จํากัดราคา

จาง 24,000 บาท

PO0300064110001 2/11/2563 - -

8247 ขออนุมัติจัดจางเชาหองประชุม จํานวน 1 หอง (โครงการสัมมนา

บุคลากรเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2564 ให

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ป 2564-2567 ระหวางวันที่

 9-11 พ.ย. 2563 ณ โรงแรมแซนดดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท อําเภอ

ทาใหม จังหวัดจันทบุร)ี

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี พัฒนา จํากัด                     ราคาเชา

 36,000 บาท

PO0300064110002 2/11/2563 - -

8248 ขออนุมัติจัดจางทําเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ พรอม CD องคการ

บริหารสวนตําบลดอนฉิมพลี

3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส                    ราคา

จาง 3,480 บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/11/2563 - -

8249 ขออนุมัติจัดจางเก็บขอมูลภาคสนาม องคการบริหารสวนตําบลดอน

ฉิมพลี

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักยภาพ  อังคะนาวิน                   ราคา

จาง 6,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/11/2563 - -
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8250 ขออนุมัติจัดซื้อกระจกโตะ จํานวน 1 แผน 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ การชาง                               ราคาจาง

 2,247 บาท

PR0300064110010 4/11/2563 - -

8251 ขออนุมัติจัดจางปมกุญแจของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง รานกมล  การกุญแจ                         ราคาจาง

 90 บาท

PR0300064110011 4/11/2563 - -

8252 ขออนุมัติจัดจางทํากระจกตูเหล็ก จํานวน 1 แผน 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ การชาง                               ราคาจาง

 856 บาท

PR0300064110009 4/11/2563 - -

8253 ขออนุมัติจางเหมาทําสติกเกอร (พรอมติดตั้ง) ของคณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ                    ราคา

จาง 4,800 บาท

PR0300064110012 5/11/2563 - -

8254 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร โครงการบริการวิชาการ COVID-19

ระหวางวันที่ 24-25 พ.ย. 2563

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ                ราคา

จาง 5,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 12/11/2563 - -

8255 ขออนุมัติจัดซื้อปากกา โครงการบริการวิชาการ COVID-19ระหวางวันที่

 24-25 พ.ย. 2563

1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่น จํากัด                 ราคาซื้อ

 1,120 บาท

โครงการบริการวิชาการ 12/11/2563 - -

8256 ขออนุมัติจัดซื้อกระเปา โครงการบริการวิชาการ COVID-19ระหวาง

วันที่ 24-25 พ.ย. 2563

7,920.00 7,920.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา            ราคา

ซื้อ 7,920 บาท

โครงการบริการวิชาการ 12/11/2563 - -

8257 ขออนุมัติจัดจางทําใบประกาศนียบัตร โครงการบริการวิชาการ 

COVID-19ระหวางวันที่ 24-25 พ.ย. 2563

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส                             ราคา

จาง 1,200 บาท

โครงการบริการวิชาการ 12/11/2563 - -

8258 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่มของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย                               ราคาซื้อ

 3,500 บาท

PR0300064110069 13/11/2563 - -

8259 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศของคณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรางธรรม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด     ราคาจาง

 1,605 บาท

PR0300064110086 18/11/2563 - -
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8260 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร A4 ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ                ราคา

จาง 7,000 บาท

PR0300064110087 23/11/2563 - -

8261 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก จํานวน 3 ชิ้น (โครงการนําเสนอผลงาน

วิชาการ เรื่อง ''การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด การพัฒนา

เมืองอัจฉริยะ และความเหลื่อมล้ํา'' ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 

2563 เวลา 08.30-14.30 น. ณ หอง 603 คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา            ราคา

ซื้อ 1,000 บาท

PR0300064110088 24/11/2563 - -

8262 ขออนุมัติจัดซื้อปากกา โครงการบริการวิชาการ ระหวางวันที่ 29-30 

พ.ย. 2563

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่น จํากัด                 ราคาซื้อ

 600 บาท

โครงการบริการวิชาการ 25/11/2563 - -

8263 ขออนุมัติจัดซื้อแฟม โครงการบริการวิชาการ ระหวางวันที่ 29-30 พ.ย.

 2563

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่น จํากัด                 ราคาซื้อ

 1,500 บาท

โครงการบริการวิชาการ 25/11/2563 - -

8264 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร A4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ                ราคา

จาง 20,000 บาท

PO0300064110004 26/11/2563 - -

8265 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร A4 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตรและความมั่นคง

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ                ราคา

จาง 16,000 บาท

PO0300064110003 26/11/2563 - -

8266 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร A4 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ                ราคา

จาง 2,000 บาท

PR0300064110100 26/11/2563 - -

8267 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร A4 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ                ราคา

จาง 3,600 บาท

PR0300064110099 26/11/2563 - -

8268 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร A4 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา

ยุทธศาสตรและความมั่นคง

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ                ราคา

จาง 2,400 บาท

PR0300064110098 26/11/2563 - -
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8269 ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ลิฟทโดยสาร อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร

และนิติศาสตร จํานวน 8 ลูก

28,504.80 28,504.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย)จํากัด 

                                     ราคาจาง 

28,504.80 บาท

PO0300064110005 27/11/2563 - -

8270 ขออนุมัติจัดจางทําเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ พรอม CD องคการ

บริหารสวนตําบลสิงโตทอง

3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส                             ราคา

จาง 3,480 บาท

โครงการบริการวิชาการ 30/11/2563 - -

8271 ขออนุมัติจัดจางเก็บขอมูลภาคสนาม องคการบริหารสวนตําบลสิงโตทอง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ  เรียงจันทร              ราคา

จาง 3,480 บาท

โครงการบริการวิชาการ 30/11/2563 - -

8272 ขออนุมัติจัดจางทําปายประชาสัมพันธและคาเชาเวที เครื่องเสียง และ

ไฟสองสวาง โครงการการเรียนรูระบบประชาธิปไตยผานนโยบาย

สาธารณะ กรณีศึกษา : การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

11,750.00 11,750.00 เฉพาะเจาะจง นายภูเบศวร พอดี                           ราคาจาง

 11,750 บาท

PO0300064110006 30/11/2563 - -

8273 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ ประจําเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2563

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แกวแหวน                       ราคาจาง

 10,000 บาท

PR0300064110127 30/11/2563 - -

8274 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ วิจัย และสารบรรณ

 ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ                 ราคาจาง

 9,500 บาท

PR0300064110126 30/11/2563 - -

8275 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร ประจําเดือนธันวาคม

 พ.ศ. 2563

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน  ฉันทโสภณ                     ราคา

จาง 10,000 บาท

PR0300064110129 30/11/2563 - -

8276 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานดานบุคคล ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2563

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ  เรืองสวัสดิ์                  ราคาจาง

 10,000 บาท

PR0300064110128 30/11/2563 - -

8277 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 3,024.00 3,024.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นพรัตนาพร 3,024.00 PR0400064110001 2/11/2563 - -

8278 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง ราน ป.กิมฮอ อมตะนคร 840.00 PR0400064110002 3/11/2563 - -
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8279 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกระเชาของที่ระลึก 717.00 717.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 717.00 PR0400064110005 4/11/2563 - -

8280 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกระเชาของที่ระลึก 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 270.00 PR0400064110006 4/11/2563 - -

8281 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,603.00 PR0400064110008 4/11/2563 - -

8282 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 18,000.00 PR0400064110069 10/11/2563 - -

8283 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับรับสงสัญญาณเสียง 12,551.10 12,551.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิรค ไลน พลัส จํากัด 12,551.00 PR0400064110071 10/11/2563 - -

8284 ขออนุมัติซื้อเทียน LED 2,499.00 2,499.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อลิซเวลมารท จํากัด 2,499.00 PR0400064110055 10/11/2563 - -

8285 ขออนุมัติจางจัดทําเอกสารประมวลรายวิชา 6,618.85 6,618.85 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 6,618.85 PR0400064110064 10/11/2563 - -

8286 ขออนุมัติจางเหมาตกแตงสถานที่ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya florist 6,000.00 PR0400064110056 10/11/2563 - -

8287 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอน 499.01 499.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 499.01 PR0400064110065 10/11/2563 - -

8288 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00 PR0400064110059 10/11/2563 - -
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8289 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 18,000.00 PR0400064110054 10/11/2563 - -

8290 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 55,000.00 PR0400064110068 10/11/2563 - -

8291 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 400.00 PR0400064110067 10/11/2563 - -

8292 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 2,482.00 PR0400064110066 10/11/2563 - -

8293 ขออนุมัติซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวร Zoom Education แบบรายป 71,904.00 71,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด 71,904.00 PO0400064110011 13/11/2563 - -

8294 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนแกส จํากัด 350.00 PR0400064110100 12/11/2563 - -

8295 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 1,050.00 PR0400064110098 12/11/2563 - -

8296 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา 960.00 PR0400064110089 12/11/2563 - -

8297 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 700.00 PR0400064110099 12/11/2563 - -

8298 ขออนุมัติซื้อสายชารจแบตเตอรี่เครื่องคอมพิวเตอร 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ราน MJ MODERN COM 3,424.00 PR0400064110091 12/11/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8299 ขออนุมัติจางเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสเค คลีนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด 

72,000

PO0400064110010 12/11/2563 - -

8300 ขออนุมัติซื้อเคสสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 5,617.50 5,617.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิรค ไลน พลัส จํากัด 5,617.50 PR0400064110097 12/11/2563 - -

8301 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 2,688.00 2,688.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นพรัตนาพร 2,688.00 PR0400064110101 12/11/2563 - -

8302 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาลิฟต ''ฮิตาช'ิ' ณ อาคารหอพัก

คณะพยาบาลศาสตร

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

30,000.00

PO0400064110007 12/11/2563 - -

8303 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาลิฟต ''มิตซูบิช'ิ' ณ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร (ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564)

32,956.00 32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

 32,956.00

PO0400064110009 12/11/2563 - -

8304 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาลิฟต ''ฟูจิเทค'' ณ อาคาร ผศ.

นพรัตน ผลาพิบูลย คณะพยาบาลศาสตร (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564)

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

29,960.00

PO0400064110008 12/11/2563 - -

8305 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ 4,640.86 4,640.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 4,640.86 PR0400064110083 12/11/2563 - -

8306 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สังฆภัณฑ 2,800.00 PR0400064110080 12/11/2563 - -

8307 ขออนุมัติซื้อกระติกน้ํารอน 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 879.00 PR0400064110103 13/11/2563 - -

8308 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามอายุการใชงานและซอม

เปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุ

การใชงาน

3,263.50 3,263.50 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต 3,263.50 PR0400064110105 13/11/2563 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

8309 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามอายุการใชงานและซอม

เปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุ

การใชงาน

856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต 856.00 PR0400064110107 13/11/2563 - -

8310 ขออนุมัติจางเหมาซอมระบบไมกั้นรถยนต 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พ.ีที.ที.เอ็น เซอรวิส 6,955.00 PR0400064110109 13/11/2563 - -

8311 ขออนุมัติจางทําตรายาง 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีศิลปการพิมพ 2,354.00 PR0400064110104 13/11/2563 - -

8312 ขออนุมัติจางซอมปมน้ําอัตโนมัติ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรจักดิ์ อัครหิรัญกิตติ์ 3,500.00 PR0400064110111 13/11/2563 - -

8313 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 55,000.00 PR0400064110122 16/11/2563 - -

8314 ขออนุมัติซื้อถุงมือและหนากากอนามัยทางการแพทย 98,950.00 98,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิลยู เอส ดี (ไทยแลนด) จํากัด 

98,950.00

PR0400064110123 17/11/2563 - -

8315 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรรี่สําหรับเครื่องสํารองไฟฟา 9,460.00 9,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด สาขา 00007

 9,460.00

PR0400064110127 17/11/2563 - -

8316 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,929.00 PR0400064110128 17/11/2563 - -

8317 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 913.04 913.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 913.04 PR0400064110136 18/11/2563 - -

8318 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 1,101.00 PR0400064110143 23/11/2563 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8319 ขออนุมัติซื้อตัวแปลงสัญญาณภาพ จาก HDMI เปน VGA 2,695.00 2,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด สาขา 00007

 2,695.00

PR0400064110138 23/11/2563 - -

8320 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถ พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ ตุลาผล 2,500.00 PR0400064110144 23/11/2563 - -

8321 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00 PR0400064110137 23/11/2563 - -

8322 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีฟลอรีส 4,750.00 PR0400064110140 23/11/2563 - -

8323 ขออนุมัติจางจัดทําประกาศนียบัตร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 1,000.00 PR0400064110152 24/11/2563 - -

8324 ขออนุมัติจางจัดทําโลรางวัล 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีชลสปอรต 7,500.00 PR0400064110151 24/11/2563 - -

8325 ขออนุมัติจางเหมาบริการตกแตงสถานที่ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya florist 5,000.00 PR0400064110145 24/11/2563 - -

8326 ขออนุมัติซื้อชอดอกไม 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya florist 1,400.00 PR0400064110150 24/11/2563 - -

8327 ขออนุมัติเชาเครื่องแตงกายของการแสดงและดนตรีไทย 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะโชค ลีลอย 4,000.00 PR0400064110146 24/11/2563 - -

8328 ขออนุมัติจางจัดทํารูปเลมสมุดบันทึกทักษะและสมรรถนะการฝก

ประสบการณวิชาชีพ

8,854.00 8,854.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 8,854.00 PR0400064110158 25/11/2563 - -
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8329 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 3,162.00 PR0400064110159 25/11/2563 - -

8330 ขออนุมัติซื้อกระดาษชําระมวนใหญ 12,198.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีอาร. บูรพา ซัพพลาย จํากัด 12,198.00 PR0400064110160 25/11/2563 - -

8331 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถบัส พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด ประเทศไทย 

2,000.00

PR0400064110164 25/11/2563 - -

8332 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 8,143.88 8,143.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 8,143.88 PR0400064110168 26/11/2563 - -

8333 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 6,483.06 6,483.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 6,483.06 PR0400064110166 26/11/2563 - -

8334 ขออนุมัติซื้อคีมสําหรับตัดลวด 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ 330.00 PR0400064110167 26/11/2563 - -

8335 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถ พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ ตุลาผล 6,300.00 PR0400064110178 26/11/2563 - -

8336 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมเปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และ

อุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุการใชงานของรถยนต

5,221.60 5,221.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด ประเทศไทย 

5,221.60

PR0400064110181 27/11/2563 - -

8337 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง อาภรณ วรรณจุฑา 1,000.00 PR0400064110190 27/11/2563 - -

8338 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 615.00 PR0400064110180 27/11/2563 - -
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8339 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 500.00 PR0400064110199 30/11/2563 - -

8340 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 818.00 PR0400064110204 30/11/2563 - -

8341 ขออนุมัติจางจัดทําเอกสารประมวลรายวิชา 27,203.40 27,203.40 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 27,203.40 PR0400064110201 30/11/2563 - -

8342 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถ พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ ตุลาผล 4,000.00 PR0400064110208 30/11/2563 - -

8343 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถ พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอพีทีทรานส 3,400.00 PR0400064110207 30/11/2563 - -

8344 ซอมเครื่องปรับอากาศหอง QS2-803 22,213.20 22,213.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PO0500064110002 16/11/2563 - -

8345 ซอมบํารุงรถยนตทะเบียน (นง-4098 ชลบุร)ี 2,576.03 2,576.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0500064110032 6/11/2563 - -

8346 ปรับปรุงหองภาควิชาภาษาตะวันออก (QS2-600,606) 46,866.00 46,866.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ การชาง PO0500064110003 13/11/2563 - -

8347 ขอซื้อเลนสสําหรับกลองถายภาพนิ่ง ระยะโฟกัส 16-35 มม. ตูดูด

ความชื้น บอรดนิทรรศการ และฉากสําหรับถายภาพ

69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอง เอนจิเนียริ่ง แอนด คอนซัลแทนท 

จํากัด

PO0500064110001 11/11/2563 - -

8348 ซื้อวัสดุสํานักงานเขาสตอก 3 รายการ 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0500064110062 18/11/2563 - -
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8349 ขอซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตารคาสท คอรปอเรชั่น จํากัด PO0500064110004 24/11/2563 - -

8350 ขอซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด 60 วัตต พรอมลําโพง 4 ตัว 65,420.00 65,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตารคาสท คอรปอเรชั่น จํากัด PO0500064110005 24/11/2563 - -

8351 ขอซื้อกลองพลาสติกอเนกประสงค ขนาดใหญ มีลอแบบทึบ 2,094.00 2,094.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย PR0500064110072 18/11/2563 - -

8352 ขอซื้อผงหมึกถายเอกสาร CANON รุน IR7095 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด PO0500064110008 24/11/2563 - -

8353 ขอซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร และโทรทัศนี แอล อี ดี (LED TV) 

แบบ Smart TV (นิเทศศาสตร)

93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอง เอนจิเนียริ่ง แอนด คอนซัลแทนท 

จํากัด

PO0500064110006 24/11/2563 - -

8354 จางปรับปรุงหองภาควิชาภาษาตะวันตก (QS2-803) 56,700.00 56,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด มาเกตติ้ง จํากัด PO0500064110007 24/11/2563 - -

8355 ขออนุมัติจัดซื้อ สาย HDMI ความยาว 10 เมตร,  สาย HDMI ความยาว

 15 เมตร , สาย HDMI ความยาว 20 เมตร   ฯลฯ(รายละเอียดตามใบ

เสนอราคา)

66,233.00 66,233.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเมนท แอนด เซอรวิส 

จํากัด

PO0700064110001 3/11/2563 - -

8356 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกกระเชาอาหารทะเลแหง จํานวน 1 ชุด คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ประณอม พวงยอย 3200100712234 PR0700064110002 3/11/2563 - -

8357 ขออนุมัติจัดซื้อ Flat bar, Round bar, Square bar ฯลฯ จํานวน 10 

รายการ (รายละเอียดดังเอสการแนบ)

52,975.70 52,975.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็น.ด.ีสตีล จํากัด PO0700064110003 3/11/2563 - -

8358 ขออนุมัติจัดจาง เชารถตู 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี PR0700064110010 4/11/2563 - -

หนา้ 1204



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8359 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่อง Booster Pump หมายเลขครุภัณฑ 

5404010010009 (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เค พาวเวอรเทค จํากัด PR0700064110032 5/11/2563 - -

8360 ขออนุมัติจัดซื้อ ออกซิเยน, คารบอนไดออกไซด, อารกอน ฯลฯ 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

13,856.50 13,856.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด PO0700064110004 5/11/2563 - -

8361 เพื่อขออนุมัติจัดจางคาถายเอกสารเอกสาร จํานวน1รายการภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา

773.55 773.55 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700064110040 9/11/2563 - -

8362 ขออนุมัติจางสอบเทียบลูกตุมน้ําหนักสแตนเลส E2 (50 mg - 5 kg), F1

 5 kg, F1 10 kg และ F1 20 kg รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ

จาง

26,846.30 26,846.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคาลิเบรชั่น เซอรวิส จํากัด PO0700064110005 9/11/2563 - -

8363 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ Dumbbell cutter (ASTM D638 style 5) คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการ

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นรินทร อินสทรูเมนท จํากัด PR0700064110052 10/11/2563 - -

8364 ขออนุมัติจัดซื้อ สวานไฟฟา ปนเปาลมรอน ตูคอนซูเมอรยูนิต พรอม

เมนเบรกเกอร และเบรกเกอรลูกยอย บันไดอลูมิเนียม

38,050.00 38,050.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน ภูษา PO0700064110006 10/11/2563 - -

8365 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ HP Officejet 7500A สีดํา,เหลือง

,แดง,ฟา อยางละ 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ

กําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

3,380.00 3,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0700064110045 10/11/2563 - -

8366 เพื่อขออนุมัติจัดจางคาซอมแซมคอมพิวเตอรโนคบุค 1 รายการ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร ไซเบอร เรโซลูชั่น จํากัด PR0700064110049 10/11/2563 - -

8367 ขออนุมัติจัดซื้อ Hydranal Coulomat AD (รายละเอียดดังเอกสาร

แนบ)

6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคลอสซอล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR0700064110056 11/11/2563 - -
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8368 ขออนุมัติจัดจางเชาเหมารถตูไปกลับ ม.บูรพา-สํานักงานปลัด

เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร กรุงเทพฯ 

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จํานวน 1 คัน คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม PR0700064110055 11/11/2563 - -

8369 ขออนุมัติจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง 

(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

23,326.00 23,326.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PO0700064110007 12/11/2563 - -

8370 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝกใชในการปฎิบัติงาน ดังรายละเอียดแนบ 142,495.11 142,495.11 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย PO0700064110008 12/11/2563 - -

8371 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมบํารุงรักษาเปลี่ยนลอแม็ค,กระจก ตะกราหนา/

เบาะเปลี่ยนแบตเตอรี่ 5 แอมป และอื่นๆ ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการจางแนบ

4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน 3200100776321 PR0700064110063 16/11/2563 - -

8372 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกระดาษฟลิบชารท จํานวน 5 เลม คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

875.00 875.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR0700064110065 17/11/2563 - -

8373 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเคมีและอุปกรณวิทยาศาสตร(แทงแกวคนสาร 6มม.

 ยาว 8นิ้ว ฯลฯ )

19,399.10 19,399.10 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีแอนดเอ็น ไฮเทค เคมีคอล PO0700064110009 23/11/2563 - -

8374 ขออนุมัติคาถายเอกสาร 1 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 2,527.65 2,527.65 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700064110074 23/11/2563 - -

8375 ขออนุมัติจัดจางทําประกาศนียบัตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง บางแสนการพิมพ PR0700064110079 24/11/2563 - -

8376 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร ขนาด A1 จํานวน 30 แผน คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง รานขาวโอตกอบป 1800400032695 PR0700064110077 24/11/2563 - -
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8377 ขออนุมัติจัดซื้อ กุญแจบานสวิง จํานวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR0700064110082 25/11/2563 - -

8378 ขออนุมัติจัดจาง ปมลูกกุญแจ จํานวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ PR0700064110081 25/11/2563 - -

8379 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมปมน้ําโอเวอรฮอลวาลวปด-เปดน้ํา,เปลี่ยนทอ

ทางดูดน้ําสงขึ้นเก็บแท็งคบนดาดฟา คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR0700064110083 26/11/2563 - -

8380 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer 

(เปลี่ยนอะไหล Belt Dia 3 replacement  for 541002550 และ 

Visible source lamp, Cary 100/300)

12,884.07 12,884.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอจิเลนต เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด PO0700064110010 26/11/2563 - -

8381 ขออนุมัติจัดจางทําสติ๊กเกอรสัญลักษณติดเสื้อผูผานจุดคัดกรอง ขนาด 

1.5 cm มี 2 แบบ แบบละ 5 สี พิมพทรงกลมและเหลี่ยมอยางละ 1 

ตารางเมตร ( จํานวน 4000 ดวง/ตารางเมตร) คณะวิศวกรรมศาสตร 

ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR0700064110084 26/11/2563 - -

8382 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในคณะศิลปกรรมศาสตร 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0800064110003 3/11/2563 - -

8383 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน),  บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

PR0800064110004 3/11/2563 - -

8384 ขอจัดจางเหมาบริการทําความสะอาดหองพักรับรองคณะศิลปกรรม

ศาสตร ณ อาคารมีชัย ฤชุพันธ 2 หอง 203

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยะนันท  มาตแมน PR0800064110001 3/11/2563 - -

8385 ขอจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 55,200.00 55,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก PR0800064110002 3/11/2563 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

8386 ขอจัดจางทําปายประชาสัมพันธโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน

บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR0800064110008 9/11/2563 - -

8387 ขอจัดจางเชาหองประชุมสัมมนา ในการจัดทําโครงการสัมมนาและ

ศึกษาดูงานบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท (กาญจนบุร)ี 

จํากัด

PR0800064110007 9/11/2563 - -

8388 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในคณะศิลปกรรมศาสตร 17,949.25 17,949.25 เฉพาะเจาะจง ราน  เอส.เค.ฮารดแวร PR0800064110021 10/11/2563 - -

8389 ขอจัดซื้อหมึกถายเอกสารเพื่อใชในการถายเอกสารในคณะศิลปกรรม

ศาสตร

10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จีระนันท กฤตภาส

รุงโรจน

PR0800064110019 10/11/2563 - -

8390 ขอจัดจางทําปายประชาสัมพันธหลักสูตรป.โท - ป.เอก คณะศิลปกรรม

ศาสตร

2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR0800064110020 10/11/2563 - -

8391 ขอจัดจางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร สาขาออกแบบเซรามิกส 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง PR0800064110023 16/11/2563 - -

8392 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวางในสาขาออกแบบ

ผลิตภัณฑ

3,028.00 3,028.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ

PR0800064110022 16/11/2563 - -

8393 ขอจัดซื้อเครื่องตัดวัสดุ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขา

ออกแบบผลิตภัณฑ

38,200.00 38,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนกิตติ์ มารเก็ตติ้ง จํากัด PO0800064110001 17/11/2563 - -

8394 ขอจัดซื้อหมึกพิมพเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขากราฟกอารตและ

กราฟกมีเดีย

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จีระนันท กฤตภาส

รุงโรจน

PR0800064110030 18/11/2563 - -

8395 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรม

ศาสตร

1,891.00 1,891.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด สาขาชลบุรี PR0800064110029 18/11/2563 - -
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8396 ขอจัดจางเหมาบริการเดินเมนสายไฟฟา หองเรียนสาขาจิตรกรรม 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ แซตั้ง PR0800064110031 18/11/2563 - -

8397 ซอมชุดเพลาเฟองเกียรแทนพิมพภาพพิมโลหะ 6,313.00 6,313.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ด.ีพี.เค.แมชชีนเนอรี่ แอนด สตีล

เวิรค

PR0800064110043 23/11/2563 - -

8398 จัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขากราฟกอารตและ

กราฟกมีเดีย

6,675.00 6,675.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ด.ีพี.เค.แมชชีนเนอรี่ แอนด สตีล

เวิรค

PR0800064110044 23/11/2563 - -

8399 จัดจางซอมแซมลิฟท คณะศิลปกรรมศาสตร 54,505.80 54,505.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จํากัด PO0800064110003 30/11/2563 - -

8400 จางเหมาบริการพัฒนาเว็ปไซตคณะศิลปกรรมศาสตร 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจนัสธา ศรีสรวล PO0800064110002 30/11/2563 - -

8401 จัดจางซอมแซมระบบน้ําประปา และประตูบริเวณหองเรียนในอาคาร

คณะศิลปกรรมศาสตร

99,950.00 99,950.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ PO0800064110004 30/11/2563 - -

8402 ขอเสนอจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล เพื่อสําหรับใชในการ

ประชาสัมพันธ บันทึกภาพนิ่งโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ

ศึกษาศาสตร

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO0900064110001 5/11/2563 - -

8403 ขอเสนอซื้อหินคลุก สําหรับเทพื้นอัดพื้นใหแนน หนาบริเวณโรงจอดรถ

คณะศึกษาศาสตร เนื่องจากเปนหลุมลึก และมีน้ําขัง

1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0900064110013 4/11/2563 - -

8404 ขอเสนอซอมเครื่องสํารองไฟฟา ของเจาหนาที่สนง.คณบดี เนื่องจาก

เก็บไฟไมอยู แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ที่ทํางานมีไฟตกและไฟดับบอย 

จําเปนตองซอมเพื่อใหใชงานได

8,050.00 8,050.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ PR0900064110014 5/11/2563 - -

8405 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร เพื่อใชพิมพเอกสารประกอบการเรียนการ

สอน และเอกสารราชการตางๆ ของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0900064110021 6/11/2563 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

8406 ขอเสนอทําปายชื่อ รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตฯ และรองคณบดีฝาย

บริการวิชาการฯ รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตฯ เปลี่ยนตําแหนงทาง

วิชาการ และทางคณะศึกษาศาสตรไดแตงตั้งรองคณบดีฝายบริการ

วิชาการฯ คนใหม จําเปนตองสั่งทําปายชื่อใหม สําหรับติดปายหนาหอง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR0900064110024 6/11/2563 - -

8407 ขอเสนอทํา Sticker ปายชื่อคณาจารยในภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา

ประยุกต หนาหองพักอาจารย ใหตรงตามตําแหนงปจจุบัน

428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0900064110022 6/11/2563 - -

8408 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 ตําบลแสนสุข 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อสําหรับใชเปนคอมพิวเตอรแมขาย

ในสวนงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องจากของเดิมชํารุดไม

สามารถซอมแซมได

130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0900064110003 11/11/2563 - -

8409 ขอเสนอจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอง 

ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อสําหรับเปนตัว

กระจายสัญญาณอินเตอรเน็ต เนื่องจากชองเชื่อมตอเดิมชาไม

สอดคลองกับความเร็วจากตนทาง

359,700.00     359,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด PO0900064110005 16/11/2563 - -

8410 ขอเสนอซื้อหลอดภาพโปรเจคเตอร เนื่องจากของเดิมเสียชํารุด 

หมดอายุการใชงาน จําเปนตองซื้อมาเปลี่ยนใหใชงานไดตามปกติ

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900064110047 10/11/2563 - -

8411 ขอเสนอซอมเครื่องสํารองไฟฟาของศูนยเทคโนฯ เนื่องจากไมสามารถ

สํารองไฟฟาขณะไฟดับใหกับเครื่องคอมพิวเตอรได จําเปนตองซอม

เพื่อใหใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 601500801000001)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900064110045 10/11/2563 - -

8412 ขอเสนอซื้อ Harddisk 250GB เพื่อเพิ่มความจุของฮารดดิส ใหมีเนื้อที่

มากขึ้นในการเก็บสํารองขอมูลและเพิ่มความเร็วในการทํางาน ของ

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900064110048 10/11/2563 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

8413 ขอเสนอซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวรระบบประชุมทางไกล เพื่อใชสําหรับการ

ประชุม อบรม สัมมนา ผานระบบอินเตอรเน็ต (เดือนธันวาคม 2563-

เดือนพฤศจิกายน 2564)

71,904.00 71,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด PO0900064110004 12/11/2563 - -

8414 ขอเสนอซื้อวัสดุสํานักงานคงคลัง เนื่องจากวัสดุคงคลังหมด จําเปนตอง

ซื้อเพื่อสําหรับใหหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะศึกษาศาตร เบิกใช

9,730.00 9,730.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PR0900064110052 11/11/2563 - -

8415 ขอเสนอซื้อปากกาไวทบอรด สําหรับใหคณาจารยและนิสิตใชในการ

เรียนการสอนภายในหองเรียนอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะ

ศึกษาศาสตร

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล PR0900064110053 11/11/2563 - -

8416 ขอเสนอจางถายเอกสารแบบแปลนกลุมอาคารคณะศึกษาศาสตร 

สําหรับใหคณะกรรมการการศึกษาความจําเปนและแนวทางการ

กอสรางอาคารคณะศึกษาศาสตรดูรายละเอียดแบบแปลนกลุมอาคาร

กอสรางคณะศึกษาศาสตรประกอบการประชุม

10,335.00 10,335.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส PR0900064110064 16/11/2563 - -

8417 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศหอง สนง.คณบดี เนื่องจาก

เครื่องปรับอากาศ มีน้ําหยดในขณะเปดใชงาน จําเปนตองซอมใหใชงาน

ไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 570101401000688)

535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900064110072 18/11/2563 - -

8418 ขอเสนอติดที่กันประตูไมใหชนผนังหองเรียนคณะศึกษาศาสตร 

เนื่องจากเวลาเปดปดประตูหองเรียนแลวไปชนผนังจนเกิดเปนรู ทําให

ผนังหองพัง จําเปนตองติดที่กันประตู

17,050.00 17,050.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ PR0900064110073 18/11/2563 - -

8419 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม สําหรับใหบริการนิสิต และผูมาติดตองานบริการ

วิชาการ คณะศึกษาศาสตร

175.00 175.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน PR0900064110085 25/11/2563 - -

8420 ขอเสนอซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป และหินคลุก สําหรับใชเทพื้น อัดพื้น

ใหแนน ปดหลุมใหเต็ม เนื่องจากหนาบริเวณคณะศึกษาศาสตร และโรง

จอดรถ มีหลุมลึกหลายจุด

2,193.50 2,193.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0900064110097 26/11/2563 - -
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8421 ขออนุมัติเบิกเงินคาปรอทวัดอุณหภูมิ ในรายวิชา 73230159 First Aid 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีฟารมาซี จํากัด PR1000064110004 2/11/2563 - -

8422 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต เดือน พ.ย 2563 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR1000064110002 2/11/2563 - -

8423 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร วท.บ.อนามัย

สิ่งแวดลอม

550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000064110003 2/11/2563 - -

8424 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานตนบุญการพิมพ PR1000064110007 5/11/2563 - -

8425 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร วท.บ.สุขศึกษา

และการสงเสริมสุขภาพ ป.ตรี

665.00 665.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP PRINT PR1000064110006 5/11/2563 - -

8426 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชชน ระดับปริญญาตรี

444.00 444.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000064110008 5/11/2563 - -

8427 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอรสี 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1000064110015 9/11/2563 - -

8428 ขออนุมัติเบิกเงินคาพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 5 ตัว 10,250.00 10,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาชลบุรี

PR1000064110014 9/11/2563 - -

8429 ขออนุมัติเบิกเงินคาของที่ระลึกโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

สาธารณสุข

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ  เดชสุภา PR1000064110023 12/11/2563 - -

8430 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดทําตรายาง 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง รานเสียงศักดิ์บลอค PR1000064110025 12/11/2563 - -
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8431 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมคูมือสําหรับแหลงฝก 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000064110024 12/11/2563 - -

8432 ขออนุมัติเบิกเงินคาดอกไมประดิษฐ สําหรับจัดในโครงการประชุม

วิชาการสิ่งแวดลอมระดับชาติ ครั้งที่ 3

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีฟลอรีส PR1000064110033 16/11/2563 - -

8433 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดทําดอกไมประดับ (ดอกไมสด) โครงการประชุม

วิชาการสิ่งแวดลอมระดับชาติ ครั้งที่ 3

5,950.00 5,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลฤดี  ผิวเกลี้ยง PR1000064110027 16/11/2563 - -

8434 ขออนุมัติเบิกเงินคาขาตั้งดอกไม ใชในโครงการประชุมวิชาการ

สิ่งแวดลอมระดับชาติ ครั้งที่ 3

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมนารีรัตน PR1000064110032 16/11/2563 - -

8435 ขออนุมัติเบิกเงินคาของที่ระลึก แกวน้ําสกรีนและเข็มหนีบไทรลอม

พลอย (โครงการประชุมวิชาการสิ่งแวดลอมระดับชาติ ครั้งที่ 3)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1000064110029 16/11/2563 - -

8436 ขออนุมัติเบิกเงินคาของที่ระลึก (ปากกาทัชสกรีน) โครงการประชุม

วิชาการสิ่งแวดลอมระดับชาติ ครั้งที่ 3

4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1000064110026 16/11/2563 - -

8437 ขออนุมัติเบิกเงินคาตนไม,หญาเทียม,พรม,ผา ใชในการจัดโครงการ

ประชุมวิชาการสิ่งแวดลอมระดับชาติ ครั้งที่ 3

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุร,ีพอใจพานิช,มณีแดงการเดน,วาสนาพันธไม

PR1000064110031 16/11/2563 - -

8438 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุใชในการจัดโครงการประชุมวิชาการ

สิ่งแวดลอมระดับชาติ ครั้งที่ 3

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR1000064110028 16/11/2563 - -

8439 ขออนุมัติเบิกเงินคาผาปูโตะ ใชในโครงการประชุมวิชาการสิ่งแวดลอม

ระดับชาติ ครั้งที่ 3

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุรี

PR1000064110030 16/11/2563 - -

8440 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องขยายเสียง 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสันศนีย  คุมถนอม PR1000064110047 25/11/2563 - -
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8441 ขออนุมัติเบิกเงินคาของที่ระลึก (กระเชาของทะเลแหง) 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง คุณเคกแอนดเบเกอรี่ PR1000064110052 27/11/2563 - -

8442 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมคูมือการฝกประสบการณ

วิชาชีพสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ

2,035.00 2,035.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP PRINT PR1000064110053 30/11/2563 - -

8443 จัดซื้อแบตเตอรี่ Notebook  Dell Vostro 5468 จํานวน 1 ชิ้น 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 

3,400.00 บาท

PR1200064110005 2/11/2563 - -

8444 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000Btu หอง 206 จํานวน 1 

เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 4120-01-0001-28/39

4,387.00 4,387.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                ราคาที่ตกลงฯ 

4,387.00 บาท

PR1200064110032 6/11/2563 - -

8445 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 77 ถัง 2,695.00 2,695.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน       ราคาที่ตกลงฯ 

2,695.00 บาท

PR1200064110034 10/11/2563 - -

8446 จัดซื้อ หมึกพิมพ CF280X HP 80X Black Toner For Pro 400 

M401d/ M401dn จํานวน 2 กลอง

15,100.00 15,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด ราคาที่

ตกลงฯ 15,100.00 บาท

PO1200064110001 11/11/2563 - -

8447 จัดจางเดินทอสงลมเย็นเครื่องปรับอากาศอาคาร KB (งานเพิ่มเติม) 

จํานวน 1 งาน

29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                   ราคาที่ตกลงฯ 

29,425.00 บาท

PO1200064110002 23/11/2563 - -

8448 จัดจางซอมระบบสายสัญญาณใยแกวนําแสงอาคารเรียนรวม - อาคาร

สํานักงานอธิการบดี (อ.ภปร) จํานวน 1 งาน

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 

55,000.00 บาท

PO1200064110003 25/11/2563 - -

8449 อนุมัติจัดจางลางใหญและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 เครื่อง 8,827.00 8,827.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                   ราคาที่ตกลงฯ 

8,827.00 บาท

PR1200064110051 25/11/2563 - -

8450 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000Btu หอง Server อาคาร 

KB (เครื่องที่ 1)  จํานวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 

560101401000027

4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                  ราคาที่ตกลงฯ 

4,708.00 บาท

PR1200064110055 27/11/2563 - -
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8451 ซื้อโชคอัพประตู 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR1300064110001 2/11/2563 - -

8452 ซื้อตะกรา 314.58 314.58 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน PR1300064110002 2/11/2563 - -

8453 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องฯ 1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง รานส.อารยยางยนต PR1300064110004 3/11/2563 - -

8454 จางทําตรายาง 1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR1300064110006 4/11/2563 - -

8455 จางลางเครื่องปรับอากาศจํานวน 26 เครื่อง 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ โมลาลาย PR1300064110005 4/11/2563 - -

8456 ซื้อหมึกเครื่ องพิมพ 83 เอ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064110015 9/11/2563 - -

8457 ซื้อปายสามเหลื่ยม 1,656.00 1,656.00 เฉพาะเจาะจง บานจิปาถะ PR1300064110014 9/11/2563 - -

8458 ซื้อกระดาษถายเอกสารA 4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR1300064110032 12/11/2563 - -

8459 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ หมึกเครื่องพิมพ Epson 2,804.00 2,804.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064110035 13/11/2563 - -

8460 จางลางและตั้งเบรครถตูทะเบียน นค 7314 ชลบุรี 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีผาเบรค PR1300064110034 13/11/2563 - -
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8461 จางเหมาบริการรถยนต 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ PR1300064110039 16/11/2563 - -

8462 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064110055 18/11/2563 - -

8463 จางเหมาบริการรถยนต 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ PR1300064110053 18/11/2563 - -

8464 จางถายเอกสารและเขาเลม 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1300064110056 23/11/2563 - -

8465 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300064110064 26/11/2563 - -

8466 จางพิมพเลมรายงานพรอมเขาเลม 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1300064110065 27/11/2563 - -

8467 ขออนุมัติซื้อน้ําแพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600064110002 4/11/2020 - -

8468 ขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาเพื่อดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน คานิยมของ

คณะโลจิสติกส 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ อําเภอเขาคอ จ.เพชรบูรณ

55,240.00 55,240.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย, นายประสงค บุญวังแร และ 

บริษัทปกปอง 2994 จํากัด

PR1600064110004 4/11/2020 - -

8469 ขออนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานประมวลผล 12

 เครื่อง

276,000.00 276,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO1600064110001 10/11/2020 - -

8470 ขออนุมัติจางออกแบบหองเรียนรูเพื่อเขาใจสรางสรรค และสรางแรง

บันดาลใจสูอุตสาหกรรมโลจิสติกส (Logistics Inspirium)

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศทศยุทธ อาจสามารถ PR1600064110035 10/11/2020 - -
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8471 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจติดตามระบบISO9001 ครั้งที่ 2 64,500.00 64,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยรับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

PR1600064110023 11/11/2020 - -

8472 ขออนุมัติซื้อคลิปดํา 1 นิ้ว,คลิปดํา 2 นิ้ว,เทปใส,ถานชารจ 30,210.86 30,210.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR1600064110041 24/11/2020 - -

8473 ขออนุมัติซื้อเจลแอลกอฮอล 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR1600064110034 24/11/2020 - -

8474 ขออนุมัติเสนอซื้อถานอัลคาไลน และกระดาษถายเอกสาร 2,108.00 2,108.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR1700064110002 3/11/2020 - -

8475 ขออนุมัติเสนอซื้อแฟมสันกวาง 798.00 798.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR1700064110001 3/11/2020 - -

8476 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 11/2563 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 

บาท

PR1800064110011 3/11/2020 - -

8477 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลม (โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัย

บูรพา ประจําปงบประมาณ 2564)

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 3,600 บาท PR1800064110012 4/11/2020 - -

8478 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันหลอลื่น (โครงการการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ

 ภาคเรียนที่ 1/2563 (9-12/11/63))

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ํามัน สวัสดิการกองเรือยุทธการ/

เสนอราคา 600 บาท

PR1800064110014 5/11/2020 - -

8479 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ (โครงการการเรียนการสอนรายวิชา

เรือใบ ภาคเรียนที่ 1/2563 (9-12/11/63))

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญจันทร ดํารงเจริญ/เสนอราคา 20,000 

บาท

PO1800064110001 5/11/2020 - -

8480 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเรือ (โครงการการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ 

ภาคเรียนที่ 1/2563 (9-12/11/63))

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง กิจการสถานีบริการยานยนต สวัสดิการรานคา

และบริการ กองทัพเรือ/เสนอราคา 3,200 บาท

PR1800064110013 5/11/2020 - -
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8481 ขออนุมัติจัดซื้อชุดฝกสมรรถภาพการหายใจในการวายน้ํา 51,600.00 51,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด/เสนอราคา 

51,600 บาท

PO1800064110002 13/11/2020 - -

8482 ขออนุมัติซอมแซมไมโครโฟนและหูฟง 16,638.50 16,638.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จํากัด/เสนอราคา 

16,638.50 บาท

PO1800064110003 18/11/2020 - -

8483 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ (โครงการพิธีไหวครูคณะวิทยาศาสตร

การกีฬา ประจําป 2563)

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง รานแมประภาสังฆภัณฑ/เสนอราคา 360 บาท PR1800064110035 25/11/2020 - -

8484 ขออนุมัติจัดซื้อดอกไมและมาลัยมือ (โครงการพิธีไหวครูคณะ

วิทยาศาสตรการกีฬา ประจําป 2563)

640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมหยก/เสนอราคา 640 บาท PR1800064110034 25/11/2020 - -

8485 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องสแกนเนอร 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064110041 26/11/2020 - -

8486 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องวิ่ง 27,405.38 27,405.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด รีครีเอชั่น 

เอเซีย จํากัด/เสนอราคา 27,405.38 บาท

PO1800064110004 26/11/2020 - -

8487 ขออนุมัติจัดทําแบบประเมินอาจารยพี่เลี้ยงและคูมืออาอาจารยพี่เลี้ยง

หรือผูควบคุมการฝกปฏิบัติงาน

3,825.00 3,825.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 3,825 บาท PR1800064110042 26/11/2020 - -

8488 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณกีฬา 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนยสิทธิ์ นาคสุวรรณ/เสนอราคา 14,500 บาท PO1800064110005 26/11/2020 - -

8489 ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 6 รายการ เพื่อใชในการเรียนการ

สอนปฏิบัติการวิชา Biology of Marine Mollusks

669.00 669.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาจรีย หวานเสนาะ PR2100064110007 5/11/2020 - -

8490 ขออนุมัติจางสําเนาเอกสาร จํานวน 3,517 หนา และเขาเลม+ อุปกรณ 

เพื่อเปนเอกสาร ประกอบการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทาง

ทะเล

2,127.65 2,127.65 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2100064110008 6/11/2020 - -
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8491 ขออนุมัติซื้อตูนิรภัยสําหรับสารไวไฟ ตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัด

จันทบุรี 1 ตู เพื่อใชเก็บสารเคมีชนิดไวไฟใหมีความปลอดภัยในการ

จัดเก็บสารเคมี (อ.เมธินี จามกระโทก)

69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก โปรดักส จํากัด PR2200064110027 12/11/2020 - -

8492 ขออนุมัติซื้อเครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอน ตําบลโขมง อําเภอทาใหม 

จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด เพื่อใชในการจัดการเรียนสอนวิชาปฏิบัติการ

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ปฏิบัติการจุลชีววิทยา และเทคโนโลยีการ

ผลิตพืช (นายทัตพล พุมดารา)

92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด PO2200064110002 17/11/2020 - -

8493 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ วันที่ 17 พฤศจิกายน 

2563 เพื่อรับ-สงคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลป

ศาสตรเขารวมประชุม ณ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ PR2200064110038 16/11/2020 - -

8494 จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ

ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร คงกระพันธ PR2300064110008 2/11/2020 - -

8495 จางยายเครื่องปรับอากาศ จากหอง 202 ไปติดตั้งที่หอง 303 อาคารที่

พักบุคลากร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน หวังศิริ PR2300064110009 2/11/2020 - -

8496 จางทําสติกเกอรโลโกคณะอัญมณี 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไอปริ๊นท PR2300064110010 2/11/2020 - -

8497 จัดซื้อไมโครเวฟ และตูเย็น ขนาด 5.2 คิวบิกฟุต 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันทบุรี โทรทัศนบริการ จํากัด PR2300064110001 2/11/2020 - -

8498 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องสํารองไฟฟา 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไพรัชคอมพิวเตอร แอนด โอ.เอ

 คอมมิวนิเคชั่น

PR2300064110002 2/11/2020 - -

8499 จัดซื้อชุดเครื่องพิมพสามมิติ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จํากัด PR2300064110004 2/11/2020 - -
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8500 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ PR2300064110018 6/11/2020 - -

8501 จางสําเนาและเขาเลมเอกสารประกอบการเรียนการสอน 4,459.30 4,459.30 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2300064110020 11/11/2020 - -

8502 จางทําปายอะคริลิค จํานวน 2 ปาย 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไอปริ๊นท PR2300064110022 17/11/2020 - -

8503 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 80 แกรม จํานวน 20 รีม 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จํากัด PR2300064110023 17/11/2020 - -

8504 ขออนุมัติเบิกคาซื้อของที่ระลึก โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเวชกรรม

ไทยและเภสัชกรรมไทยกับบทบาทของแพทยแผนไทย วันที่ 9 

พฤศจิกายน 2563

1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคถาวร (แปน)/เสนอราคา 1,440 บาท PR2700064110001 6/11/2020 - -

8505 ขออนุมัติเบิกคาจางเหมาบริการยานพาหนะ-เดินทางประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง หกจ.แชมปมหานครทราเวล / เสนอราคา 3,000 

บาท

PR2700064110005 11/11/2020 - -

8506 ขออนุมัติจัดซื้อระเบบเครื่องเสียงสําหรับการเรียนการสอนในหองเรียน 25,000.00      25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / เสนอราคา 

25,000 บาท

PO2700064110001 12/11/2020 - -

8507 ขออนุมัติเบิกคาใชจายโครงการวิ่งสักการะ ฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน 

2563

1,080.00        1,080.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตต และราน ศ.สังฆภัณฑ / 

เสนอราคา 895 บาท

PR2700064110009 25/11/2020 - -

8508 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมมอเตอร เครื่องทําน้ําแข็งเกล็ด

 สําหรับหองปฏิบัติการ หมาเลขครุภัณฑ 580811201000001

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง รานสรพงษ แอรเซอรวิส PR2800064110001 3/11/2020 - -

8509 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด PR2800064110005 5/11/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8510 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เขาสูสภา

วิชาการ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR2800064110006 13/11/2020 - -

8511 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลม

หลักสูตรวิทยาศาสตราบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เขาสูงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยบูรพา

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR2800064110007 13/11/2020 - -

8512 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับจัดนิทรรศการแนะแนวโครงการ

อบรมเครือขายครูแนะแนวการศึกษา สาขาพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร,รานอักษรภณฑ,บิ๊กซี และราน

แชมปอิงเจ็ท

PR2800064110009 23/11/2020 - -

8513 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับจัดโครงการศิษยนอมรําลึกพระ

คุณครู ประจําป พ.ศ. 2563 มหาวิทายาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมปาเตี้ยและราน ลานแชมปอิงเจ็ท PR2800064110012 24/11/2020 - -

8514 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมสรุปโครงการศิษย

นอมรําลึกพระคุณครู ประจําป 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

สระแกว

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR2800064110011 24/11/2020 - -

8515 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมหลัดสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เขาสู

คณะอนุกรรมการดานวิชาการและประกันคุณภาพ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR2800064110013 25/11/2020 - -

8516 ขออนุมัติซื้อและเบิกคาวัสดุจัดนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรใน

โครงการการอบรมเครือขายครูแนะแนวการศึกษา ประจําปการศึกษา 

2564 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

1,170.00 1,170.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร จํากัด PR2800064110015 30/11/2020 - -

8517 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด PR3300064110010 5/11/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8518 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมเอกสารปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง ป 2564 ในการเขารวมการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2563

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ตนกลากอปป PR3300064110014 13/11/2020 - -

8519 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมจัดทําเอกสาร

ประกอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

และสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง ป 2564 ในการเขา

รวมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ตนกลากอปป PR3300064110017 16/11/2020 - -

8520 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหาร ภาครัฐและภาคเอกชน 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR3300064110018 16/11/2020 - -

8521 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมเอกสาร

ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาบริหาร

 ภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรปรับปรุง ป 2564

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR3300064110019 23/11/2020 - -

8522 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมและบํารุงรักษาลิฟตประจําป

งบประมาณ 2564 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 

2564

70,500.00 70,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงจาง 70,500 บาท

PO3600064110001 2/11/2020 - -

8523 ขออนุมัติจางเหมาบริการเก็บ ขน และนําขยะติดเชื้อไปกําจัด จํานวน 

188 กิโลกรัม ประจําเดือนตุลาคม 2563

5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอลลูชั่นแคร จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 

5,029 บาท

PR3600064110004 2/11/2020 - -

8524 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน  เพื่อรับ-สง อาจารย

อนงค กระจาง และอาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา 

68533259 ปฏิบัติการวิทยาเซลลนรีเวช (Gynecological Cytology 

Laboratory) ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 500 บาท PR3600064110005 3/11/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8525 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารจํานวน 842 แผน และจัดซื้อวัสดุโครงการ 

จํานวน 9 รายการ เพื่อใชสําหรับการจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (วิราศิณีสํารอง

จาย)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็นเอ็น อีซี่ปริ๊น ราคาที่ตกลงจาง 842 บาท

,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ

 1,158 บาท

PR3600064110011 4/11/2020 - -

8526 ขออนุมัติจัดซื้อหลอดไฟ 6 โวลต จํานวน 5 หลอด เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนทุกรายวิชาของสาขาเทคนิคการแพทย

13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซเมด จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 13,375 

บาท

PO3600064110003 4/11/2020 - -

8527 ขออนุมัติจัดซื้อตะกราพลาสติก จํานวน 26 ใบ เพื่อใชสําหรับจัดการ

เรียนการสอนทุกรายวิชาของสาขาเทคนิคการแพทย (ไพรัช)

1,500.00 1,420.00 เฉพาะเจาะจง รานเดอะบิวตี้ (ซอยซีไซด) ราคาที่ตกลงซื้อ 1,420

 บาท

PR3600064110024 6/11/2020 - -

8528 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสารเคมี จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียน

การสอนรายวิชาทุกรายวิชาของสาขาเทคนิคการแพทย (ไพรัช)

9,790.50 5,810.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ราคา

ที่ตกลงซื้อ 5,810.10 บาท

PR3600064110023 6/11/2020 - -

8529 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณจายไฟฟา จํานวน 1 อัน เพื่อใชสําหรับเครื่อง

นับแยกเม็ดเลือด และใชสําหรับการจัดเตรียมการเรียนการสอน

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

400 บาท

PR3600064110025 7/11/2020 - -

8530 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 2,500 ใบและคาปายไวนิล จํานวน

 2 ผืน เพื่อใชสําหรับการจัดโครงการเทคนิคการแพทยชุมชน ประจําป

การศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (อ.ณัฐ

ภาณินีสํารองจาย)

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง คุณยลดา  วรดิถี ราคาที่ตกลงจาง 2,900 บาท PR3600064110028 9/11/2020 - -

8531 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 18 รายการ เพื่อใช

สําหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ นิสิตสาขาโภชนบําบัดและการ

กําหนดอาหาร ชั้นปที่ 3

8,664.00 8,448.00 เฉพาะเจาะจง สิงงหาครุภัณฑการแพทย ราคาที่ตกลงซื้อ 475 

บาท,รานยาเพชรรัตน ราคาที่ตกลงซื้อ 110 บาท

,บริษัท มงกุฏเวชภัณฑ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

1,485 บาท,บริษัท สยามฟารเทค จํากัด ราคาที่

ตกลงซื้อ 6,378 บาท

PR3600064110027 9/11/2020 - -

8532 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 2.80 ลิตร (เงินหมุน) 60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน) สาขาบางแสน ราคาที่ตกลงซื้อ 60 บาท

PR3600064110029 9/11/2020 - -

หนา้ 1223



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8533 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสดสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 12 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบําบัดและการ

กําหนดอาหาร ประจําปการศึกษา 2563 เทอม 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน

 2563 (อ.อุไรภรณสํารองจาย)

845.00 845.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่ตกลงซื้อ 845 บาท PR3600064110031 10/11/2020 - -

8534 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสดสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 41 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบําบัดและการ

กําหนดอาหาร ประจําปการศึกษา 2563 เทอม 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน

 2563 (อ.อุไรภรณสํารองจาย)

2,490.00 2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่ตกลงซื้อ 2,490 บาท PR3600064110030 10/11/2020 - -

8535 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารปรุงสําเร็จสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 6 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายิชาโภชนบําบัด เทอม 1/2563 

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 (อ.อุไรภรณสํารองจาย)

255.00 255.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่ตกลงซื้อ 255 บาท PR3600064110032 10/11/2020 - -

8536 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุ ดิบสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 41 รายการ 

เพื่อใชในการเรียนการสอนรายิชาโภชนบําบัด เทอม 1/2563 สอบ

ปลายภาค ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (อ.อุไรภรณสํารองจาย)

2,490.00 2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่ตกลงซื้อ 2,490บาท PR3600064110033 10/11/2020 - -

8537 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 4 รายการ 

เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68532259 ปฏิบัติการมห

ศัลยพยาธิวิทยา 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (อ.กรรณิการ)

1,000.00 355.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ.สาขาบางแสน สาขาที่ 

00083 ราคาที่ตกลงซื้อ355 บาท

PR3600064110039 11/11/2020 - -

8538 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 13 รายการ เพื่อใช

สําหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชาสรีรวิทยา รายวิชาเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเซลลสัตว รายวิชาการใชสัตวทดลองในงานวิจัยทาง

วิทยาศาสตรการแพทย สําหรับนิสิตชีวเวชศาสตร

7,288.37 7,288.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

7,288.37 บาท

PR3600064110042 12/11/2020 - -

หนา้ 1224



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8539 ขออนุมัติจัดซื้อแผนประคบรอน จํานวน 12 แผน เพื่อใชในการเรียน

การสอนปการศึกษา 2563 เทอม 2 รายวิชา 68334260 การรักษา

ดวยความรอนและแสง

13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จํากัด ราคาที่ตอลงซื้อ

  13,200 บาท

PO3600064110005 12/11/2020 - -

8540 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 40 รายการ เพื่อใช

สําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68323660 กายภาพบําบัดระบบ

หายใจและไหลเวียนโลหิต 1,รายวิชา 68334160 การวินิจฉัยและ

รักษาดวยไฟฟา,รายวิชา 68335760 กายภาพบําบัดทางการกีฬา

,รายวิชา 68335360 กายภาพบําบัดระบบกระดูกและกลามเนื้อ 3

20,150.04 20,150.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

20,150.04 บาท

PO3600064110004 12/11/2020 - -

8541 ขออนุมัติจัดจางทําบายศรีสูขวัญ จํานวน 1 งาน เพื่อใชสําหรับการจัด

โครงการกิจกรรมเพื่อนองประชุมเชียร คณะสหเวชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563 ณ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัย

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ ตรุษเจริญ ราคาที่ตกลงจาง 2,400 

บาท

PR3600064110046 13/11/2020 - -

8542 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวัสดุโครงการ AHS First Date คณะสหเวช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา 2563 ในวันที่ 28 

พฤศจิกายน 2563

4,492.00 4,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัดราคาที่ตกลงซื้อ 

615 บาท,รานเทิดเทิงเครื่องครัว ราคาที่ตกลงซื้อ 

810 บาท,บานจิปาถะ ราคาที่ตกลงซื้อ 320 บาท,

รานขายยาฟาสิโน ราคาที่ตกลงซื้อ 2,499 บาท

PR3600064110048 13/11/2020 - -

8543 ขออนุมัติจัดซื้อเสื่อ จํานวน 12 ผืนเพื่อใชสําหรับการจัดโครงการ

กิจกรรมเพื่อนองประชุมเชียร คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจําปการศึกษา 2563 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ 

คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัย

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สังฆภัณฑ ราคาที่ตกลงซื้อ 6,600 บาท PR3600064110047 13/11/2020 - -

หนา้ 1225



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8544 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 29 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร

6,976.68 6,976.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

6,976.68 บาท

PR3600064110052 16/11/2020 - -

8545 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 8 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาของสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค (อ.นรินทร)

3,868.05 3,868.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัดราคาที่ตกลงซื้อ 

3,868.05 บาท

PR3600064110051 16/11/2020 - -

8546 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาของสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค (อ.นรินทร)

5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จํากัด ราคาที่

ตกลงซื้อ 5,564 บาท

PR3600064110050 16/11/2020 - -

8547 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 51 เลม เพื่อใชสําหรับ

การจัดโครงการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย ประจําป

การศึกษา 2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - วันที่ 2 เมษายน 

พ.ศ. 2564 ณ หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย ของโรงพยาบาลแหลง

ฝก (จายทราย)

4,415.00 3,364.40 เฉพาะเจาะจง คุณยลดา  วรดิถี ราคาที่ตกลงจาง 3,364.40 บาท PR3600064110066 18/11/2020 - -

8548 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับ

จัดการเรียนการสอนรายวิชา 680201 Systemic Human Gross 

Anatomy ll และรายวิชา 683111-59 Human Gross Anatomy ll

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ ราคาที่ตกลงซื้อ 820 บาท,

รานจาน 2 บาทราคาที่ตกลงซื้อ 480 บาท

PR3600064110070 23/11/2020 - -

8549 ขอออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับคลินิกกายภาพบําบัด จํานวน 5 รายการ 

เพื่อใชสําหรับการบริการผูเขารับการรักษาและการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ในศูนยวิจัยและบริการวิชาการคณะสหเวชศาสตร (คลินิก

กายภาพบําบัด)

7,019.20 7,019.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

7,019.20 บาท

PR3600064110069 23/11/2020 - -

หนา้ 1226



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8550 ขออนุมัติจัดซื้อหนากากปดปาก 3 ชั้น จํานวน 194 กลอง เพื่อใช

สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาชีวเวชศาสตร เทคนิค

การแพทย กายภาพบําบัด และโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร

18,682.20 18,682.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.มารเก็ตติ้งเยนเนอรัลซัพพลาย จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 18,682.20 บาท

PO3600064110008 23/11/2020 - -

8551 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับคลินิกกายภาพบําบัด จํานวน 18 รายการ 

เพื่อใชสําหรับการบริการผูเขารับการรักษาและการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ในศูนยวิจัยและบริการวิชาการคณะสหเวชศาสตร (คลินิก

กายภาพบําบัด)

11,764.89 11,764.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

11,764.89 บาท

PO3600064110007 23/11/2020 - -

8552 ขออนุมัติจัดซื้อถุงมือไมมีแปง จํานวน 153 กลอง เพื่อใชสําหรับการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาชีวเวชศาสตร เทคนิคการแพทย 

กายภาพบําบัด และโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร

45,532.66 45,532.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

45,532.66 บาท

PO3600064110006 23/11/2020 - -

8553 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายา/สารเคมี จํานวน 12 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต สําหรับนิสิตเทคนิค

การแพทยชั้นป 3 เทอม 2/2563

8,680.00 8,680.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตสภากาชาดไทย ราคาที่ตกลงซื้อ 

8,680 บาท

PR3600064110068 23/11/2020 - -

8554 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับ

จัดการเรียนการสอนรายวิชา 680201 Systemic Human Gross 

Anatomy ll,รายวชิา 683111-59 Human Gross Anatomy ll,Lab 

Biochemistry BMS

2,601.65 2,601.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

2,601.65 บาท

PR3600064110067 23/11/2020 - -

หนา้ 1227



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8555 ขออนุมัติจัดจางปริ้นเอกสารและเขาเลม จํานวน 3 เลม เพื่อใชสําหรับ

การประเมินหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรโภชนบําบัด และ

หลักสูตรชีวเวชศาสตร (กุลธราสํารองจาย 261 บาท ,อ.วิทูรสํารองจาย

 135 บาท)

396.00 396.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส ก็อบป ราคาที่ตกลงจาง 396 บาท PR3600064110080 24/11/2020 - -

8556 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา 682481 ภาคนิพนธ (Research Projects) 

ประจําปการศึกษา 2563 (อ.สุรชาติสํารองจาย)

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลิคฟารมา จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 8,025 

บาท

PR3600064110074 24/11/2020 - -

8557 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง ดร.สวาง 

เพชรวิเศษ มาสอนรายวิชา 68234359 โลหิตวิทยา 2 และ 68234459

 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2 ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษเทพ  บุญนาคา ที่ตกลงจาง 3,200 บาท PR3600064110079 24/11/2020 - -

8558 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง คณบดี

 รองคณบดี และคณาจารยเขารวมจัดทําหลักสูตรรังสีเทค ในวันที่ 26 

พฤศจิกายน 2563 (เงินหมุน)

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 2,400 

บาท

PR3600064110081 25/11/2020 - -

8559 ขออนุมัติจัดจางพิมพหนังสือที่ระลึกในพิธีพระราชทานเพลิงศพ จํานวน

 300 เลม

35,400.00 35,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รินธรรม จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 35,400 

บาท

PO3600064110009 25/11/2020 - -

8560 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 10 แพ็ค เพื่อใชสําหรับการรับรองผูมา

ติดตอราชการที่คณะสหเวชศาสตร (เงินหมุน)

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาที่ตกลง

ซื้อ 480 บาท

PR3600064110083 26/11/2020 - -
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8561 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 10 รายการ เพื่อใชในการ

เรียนการสอนปการศึกษา 2563 เทอม 2 รายวิชา 68335760 กาย

บําบัดทางการกีฬา และรายวิชา 68334260 การรักษาดวยความรอน

และแสง

25,840.50 25,840.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อินทิเมท เทรดดิ้ง ราคาที่ตกลง

ซื้อ 25,840.50 บาท

PO3600064110011 28/11/2020 - -

8562 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการจัดโครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ 

จํานวน 24 รายการ ในวันที่ 18-19 และ 26 ธันวาคม 2563

10,908.00 10,875.51 เฉพาะเจาะจง แมประภาสังฆภัณฑ ราคาที่ตกลงซื้อ 4,665 บาท

,บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตก

ลงซื้อ 975 บาท ,รานจานชามบางแสน ราคาที่ตก

ลงซื้อ 5,235.51 บาท

PR3600064110091 28/11/2020 - -

8563 ขออนุมัติจัดซื้อถุงมือแพทยไมมีแปง จํานวน 40 กลอง เพื่อใชสําหรับ

การเรียนการสอนรายวิชาของสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค (อ.นรินทร)

7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

7,704 บาท

PR3600064110092 28/11/2020 - -

8564 ขออนุมัติจางเหมาบริการเดินเมนไฟนีออนใหม จํานวน 1 งาน 

เนื่องจากระบบไฟดานหนาหองบรรยาย 202 เสียทุกดวงไฟไมติด (จาย

คุณสมศักดิ์)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง 

1,000 บาท

PR3600064110094 28/11/2020 - -

8565 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สงอาจารย

อนงค กระจางและอาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา 

68533259 ปฏิบัติการวิทยาเซลลนรีเวช (Gynecological Cytology 

Laboratory) ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 500 บาท PR3600064110104 30/11/2020 - -

8566 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สงอาจารย

อนงค กระจางและอาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา 

68533259 ปฏิบัติการวิทยาเซลลนรีเวช (Gynecological Cytology 

Laboratory) ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 500 บาท PR3600064110105 30/11/2020 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

8567 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สงอาจารย

อนงค กระจางและอาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา 

68533259 ปฏิบัติการวิทยาเซลลนรีเวช (Gynecological Cytology 

Laboratory) ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 500 บาท PR3600064110103 30/11/2020 - -

8568 ขออนุมัติจางเหมาบริการซักผามาน จํานวน 1 ชุด (กุลธราสํารองจาย) 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสมจิตต  บุญสา ราคาที่ตกลงจาง 600 บาท PR3600064110095 30/11/2020 - -

8569 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอรสี Hp จํานวน 2 ตลับ และหมึกพิมพ

เลเซอร Hp จํานวน 2 ตลับ

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่ตกลงซื้อ 9,500 บาท PR3600064110096 30/11/2020 - -

8570 ขออนุมัติจัดจางเหมาทําความสะอาดชวงสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

1/2563  จํานวน 3 วัน (2157)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จํารัส เข็มทอง, น.ส.สุพรรณ นาถมทอง, นาง

ราศรี สวัสเอื้อ, น.ส.สุภาพ คลายโศก และน.ส.

บุษกร ทีรทิพย

PR3700064100056 2/11/2563 - -

8571 ขออนุมัติจัดซื้อกลองถายภาพวิดีโอ จํานวน 1 เครื่องและไมโครโฟน

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 5 ชุด (2205)(2151)

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR3700064110012 9/11/2563 - -

8572 ขออนุมัติจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 5 

เครื่อง และลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด (2203)(2207)

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนดเอ พรีซิชั่น จํากัด PR3700064110010 9/11/2563 - -

8573 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารโครงการเตรียมความพรอมสําหรับนิสิตเพื่อ

เตรียมสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรม ชั้นปที่ 6 สาขาการบริบาล

ทางเภสัชกรรม (6321)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา  จีนเมือง PR3700064110042 17/11/2563 - -

8574 จางเชาหองประชุม ระหวางวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 จํานวน 1 

หอง สําหรับใชในการอบรมสัมนา

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คชา แฟมิลี่ จํากัด (สํานักงานใหญ) PR3800064110020 2/11/2563 - -

8575 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก จํานวน 5 หลอด 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PO3800064110001 2/11/2563 - -
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8576 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 2 คัน สําหรับใชในการ

เดินทาง ไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง โรงแรม คชา รีสอรท แอนดสปา 

เกาะชาง จังหวัดตราด เพื่อนําบุคลากรเขารวมโครงการฯ ระหวางวันที่ 

12-14 พฤศจิกายน 2563

23,560.00 23,560.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม PO3800064110002 2/11/2563 - -

8577 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ 60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR3800064110021 3/11/2563 - -

8578 ซื้อวัสดุตางๆ (แบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน / 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังแนบ) สําหรับใชในการจัดโครงการ

เตรียมความพรอมในรายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร

4,220.50 4,220.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR3800064110032 6/11/2563 - -

8579 ซื้อวัสดุตางๆ (แบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน / 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังแนบ) สําหรับใชในการจัดโครงการ

เตรียมความพรอมในรายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร

773.00 773.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR3800064110031 6/11/2563 - -

8580 ซื้อหนังสือประกอบการสอน สําหรับสอนวิชาระดับปริญญาโท วิชา 

88950262 Data Science for Business Applications จํานวน 1 เลม

2,159.00 2,159.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR3800064110071 16/11/2563 - -

8581 ซื้อหนังสือประกอบการสอน รายวิชา 88634159 การพัฒนาซอฟตแวร

 จํานวน 1 เลม

1,725.00 1,725.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR3800064110066 16/11/2563 - -

8582 ซื้อวัสดุสําหรับงานซอม กาวยาง และกาวซิลิโคน 460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR3800064110064 16/11/2563 - -

8583 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 58 ถัง 2,030.00 2,030.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR3800064110063 16/11/2563 - -

8584 จางซักผาปูโตะ จํานวน 10 ผืน 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ราน สีหาดี ซัก อบ รีด PR3800064110103 23/11/2563 - -
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8585 ซื้อชุดถวยกาแฟ จํานวน 80 ชุด และจาน จํานวน 100 ใบ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล จํากัด (มหาชน) PR3800064110104 23/11/2563 - -

8586 ซื้อรถเข็น จํานวน 2 คัน 6,620.00 6,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR3800064110097 23/11/2563 - -

8587 ซื้อชุดโตะรับประทานอาหาร จํานวน 2 ชุด 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO3800064110006 25/11/2563 - -

8588 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ 1 คัน เดินทางจาก ม.บูรพาชลบุรี

 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่ 27 พ.ย.63 และเดินทางกลับจาก 

สนามบินสุวรรณภูมิ มา ม.บูรพา ชลบุรี ในวันที่ 30 พ.ย.63   รวม

จํานวน 2 วัน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม PR3800064110122 25/11/2563 - -

8589 ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 80แกรม จํานวน 600 รีม 61,632.00 61,632.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PO3800064110005 25/11/2563 - -

8590 ซื้อน้ํามันรถจักรยานยนตของคณะ 60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR3800064110126 30/11/2563 - -

8591 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตพวงทะเบียน 2กษ 1375 ชลบุรี 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 

300.00 บาท

PR3900064110006 2/11/2563 - -

8592 จางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการฝกงาน 2,560.00 2,560.00 เฉพาะเจาะจง นายธชาดล ภัทรวิไลโชค/เสนอราคา 2,560.00 

บาท

PR3900064110007 4/11/2563 - -

8593 จางถายเอกสารขอสอบประจําปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2563

2,357.10 2,357.10 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง/เสนอราคา 2,357.10 

บาท

PR3900064110010 5/11/2563 - -

8594 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เขา-ออกงาน 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/เสนอราคา 

6,900.00 บาท

PR3900064110025 23/11/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8595 จางเหมาบริการรถตู 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  พรหมศิร/ิเสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064110031 25/11/2563 - -

8596 ซื้อของที่ระลึก 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/เสนอราคา 

720.00 บาท

PR3900064110032 25/11/2563 - -

8597 ขอซื้อวัสดุประกอบการจัดติว 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด/เสนอราคา 

2,000.00 บาท

PR3900064110033 25/11/2563 - -

8598 ซื้อเครื่องสังฆทาน โครงการคณะฯ 4,890.00 4,890.00 เฉพาะเจาะจง แมประภาสังฆภัณฑ/เสนอราคา 4,890.00 บาท PR3900064110035 27/11/2563 - -

8599 ปายไวนิล โครงการคณะฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม เอส โฆษณา/เสนอราคา 1,000.00 บาท PR3900064110034 27/11/2563 - -

8600 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) /ราคาที่ตก

ลงซื้อ 8,613 บาท

PR4200064110010 2/11/2563 - -

8601 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําตรายางตําแหนงผูบริหารในคณะดนตรีและการ

แสดง

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ วงศวัฒนพงษ/ราคาที่ตกลงจาง 

1,200 บาท

PR4200064110015 4/11/2563 - -

8602 ขออนุมัติจางเหมารถตูในการเขารวมแนะแนวการศึกษา ณโรงเรียน

อัสสัมชัญ ต.เทพารักษ จ.สมุทรปราการ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/ราคาที่ตกลงจาง 2,500 

บาท

PR4200064110017 5/11/2563 - -

8603 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารหลักสูตรคณะดนตรีและการแสดง 2,444.00 2,444.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอปป/ราคาที่ตกลงจาง 2,444 บาท PR4200064110018 6/11/2563 - -

8604 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกลองสําหรับใสเอกสาร,อุปกรณการแสดงคณะ

ดนตรีและการแสดง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) /ราคาที่ตก

ลงซื้อ 2,408 บาท

PR4200064110022 9/11/2563 - -

หนา้ 1233



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8605 ขออนุมัติติดตั้งระบบอิเตอเน็ตพรอมอุปกรณบริเวณชั้น 1,3และชั้น4

อาคารคณะดนตรีและการแสดง

84,200.00      84,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงจาง 

84,200 บาท

PR4200064110023 10/11/2563 - -

8606 ขออนุมัติจาเหมาบริการรถยนตในการเดินทาง ไปสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรี

อยธยา กทม

2,700.00        2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/ราคาที่ตกลงจาง 2,700 

บาท

PR4200064110029 17/11/2563 - -

8607 ขออนุมัติจัดซื้อรถเข็น,เลื่อยจิ๊กซอไฟฟา,ชุดไฟสตูดิโอ,โตีะดราฟไฟ

,เครื่องปมลม,เครื่องรีดผาไอน้ําแบบทับ,เตารีดไอน้ําแบบแยก

91,300.00      91,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ์ธัญญา สงสกุล/ราคาที่ตกลงซื้อ 91,300 

บาท

PR4200064110030 18/11/2563 - -

8608 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารหลักสูตรคณะดนตรีและการแสดง 1,848.00        1,848.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอปป/ราคาที่ตกลงจาง 1,848 บาท PR4200064110032 23/11/2563 - -

8609 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งระบบไฟฟาพรอมอุปกรณชั้น 3 8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงจาง 8,000

 บาท

PR4200064110033 23/11/2563 - -

8610 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนตในการรับ-สงคณบดีเขารวมกิจกรรม

จิตตปญญาเสวนาครั้งที่ 73 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2,700.00        2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/ราคาที่ตกลงจาง 2,700 

บาท

PR4200064110034 24/11/2563 - -

8611 ขออนุมัติจางเหมาติดฟลมกรองแสงกระจกอาคารคณะดนตรีและการ

แสดงชั้น2,3และ4

69,983.00      69,983.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย  อธิคมภาษิต /ราคาที่ตกลงจาง 

69,983 บาท

PR4200064110035 25/11/2563 - -

8612 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต (รถตู) เพื่อรับสงคณาจารยจาก

วิทยาลัยพาณิชยศาสตรมาคุมสอบที่วิทยาเขตสระแกว วันที่ 4 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง PR4300064110001 3/11/2020 - -

8613 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต รับ-สง วิทยากร โครงการ ''เสริม

ทักษะความรูดานการเปนผูประกอบการ SMEs และเทคนิคการขาย ป

การศึกษา 1/2563'' วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง PR4300064110016 24/11/2020 - -
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จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8614 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต รับ-สง วิทยากร โครงการ ''เตรียม

ความพรอมสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ ปการศึกษา 2563'' ใน

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง PR4300064110015 24/11/2020 - -

8615 ขออนุมัติจางถายเอกสารสี 185.50 185.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR4300064110017 26/11/2020 - -

8616 ขออนุมัติเสนอซื้อของรางวัลในโโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563 วันที่ 14 พ.ย.63

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/ราคาที่ตกลง

ซื้อ 1,160.00

PR4500064110009 5/11/2563 - -

8617 ขออนุมัติจัดซื้อโทรทัศน (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 1 เครื่อง 18,990.00 18,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด /ราคาที่ตกลงซื้อ 

16,998.00

PR4500064110012 9/11/2563 - -

8618 ขออนุมัติเสนอจางทําปายประชาสัมพันธ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรับทําปายโฆษณา ทุกชนิด/ราคาที่ตกลงจาง 

2,000.00

PR4500064110014 10/11/2563 - -

8619 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 3,298.99 3,298.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 

3,298.99

PR4500064110013 10/11/2563 - -

8620 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ําดื่ม จํานวน 4 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 160.00 PR4500064110015 12/11/2563 - -

8621 ขออนุมัติเสนอจางเหมาบริการจัดทําวิดิทัศน การใชงานระบบ i-Thesis

 ในรูปแบบภาษาไทย

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระพันธ พานิชย/ราคาที่ตกลงจาง 10,000.00 PR4500064110018 13/11/2563 - -

8622 ขออนุมัติเสนอจางเหมาบริการจัดทําวิดิทัศน การใชงานระบบ i-Thesis

 ในรูปแบบภาษาอังกฤษ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย  ภิบาลชนม/ราคาที่ตกลงจาง 

10,000.00

PR4500064110017 13/11/2563 - -

8623 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 10 แพ็ค 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/ราคาที่ตกลง

ซื้อ 480.00

PR4500064110022 17/11/2563 - -
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จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8624 ขออนุมัติเสนอจางทําเลมรายงานประเมินตนเอง 2,280.00 2,280.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/ราคาที่ตกลงจาง 

2,280.00

PR4500064110024 18/11/2563 - -

8625 ขออนุมัติเสนอจางเหมาบริการรถยนต 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เหมืองทองมหานคร จํากัด/ราคาที่ตกลง

จาง 2,000.00

PR4500064110025 23/11/2563 - -

8626 ขออนุมัติเสนอจางเหมาบริการรถยนต 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เหมืองทองมหานคร จํากัด/ราคาที่ตกลง

จาง 2,000.00

PR4500064110026 23/11/2563 - -

8627 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ําดื่ม จํานวน 4 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 160.00 PR4500064110029 26/11/2563 - -

8628 สินคา(นิชชินคัพ) จํานวน 2 รายการ 6,163.20 6,163.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด

 / ราคาที่เสนอ 6,163.20 บาท

PR7080064110002 2/11/2020 - -

8629 สินคา(น้ําอัดลมและน้ําดื่มน้ําทิพย) จํานวน 7 รายการ 15,611.40 15,611.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา

ที่เสนอ 15,611.40 บาท

PR7080064110001 2/11/2020 - -

8630 สินคา(พาย,คุกกี้) จํานวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ / ราคาที่เสนอ 1,500.00 

บาท

PR7080064110003 2/11/2020 - -

8631 วัตถุดิบ (มะนาว,น้ําตาลซอง,น้ําผึ้ง,น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 5 รายการ 1,955.25 1,955.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 7,196.00 บาท, บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล 

จก. / ราคาที่เสนอ 183.50 บาท, นางสาวธีรานช 

PR7080064110004 3/11/2020 - -

8632 สินคา(คุกกี้) จํานวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท  จตุรัตนชัยพร / ราคาที่เสนอ 

1,500.00 บาท

PR7080064110006 3/11/2020 - -

8633 สินคา  จํานวน 26 รายการ 62,862.00 62,862.00 เฉพาะเจาะจง รานเพ็ญเฮาท / ราคาที่เสนอ 7,196.00 บาท,

รานโชคอํานวยพาณิชย /ราคาที่เสนอ 53,740.00

 บาท , บริษัท กิจชัยสเตชั่นเนอรี่ จํากัด /ราคาที่

PR7080064110007 4/11/2020 - -
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8634 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 2 รายการ 4,622.40 4,622.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 4,622.40 

บาท

PR7080064110008 4/11/2020 - -

8635 สินคา(ตุกตา) จํานวน 2 รายการ 30,131.20 30,131.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จํากัด / ราคาที่เสนอ 

30,131.20 บาท

PR7080064110009 6/11/2020 - -

8636 สินคา (พวงกุญแจ) จํานวน 2 รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ 12,000.00 

บาท

PR7080064110010 6/11/2020 - -

8637 สินคา จํานวน 5 รายการ 15,460.00 15,460.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอํานวยพาณิชย / ราคาที่เสนอ 15,460.00

 บาท

PR7080064110011 6/11/2020 - -

8638 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 22 รายการ 14,976.18 14,976.18 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 14,976.18 บาท

PR7080064110012 9/11/2020 - -

8639 สินคา วัตถุดิบ อุปกรณประกอบการขายและวัสดุ จํานวน 42  รายการ 24,793.00 24,793.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 24,793.00 บาท

PR7080064110014 9/11/2020 - -

8640 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 5 รายการ 8,114.88 8,114.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 8,114.80 

บาท

PR7080064110013 9/11/2020 - -

8641 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ 1,125.25 1,125.25 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล จก. /ราคาที่เสนอ 275.25 บาท,

 นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 

800.00 บาท 

PR7080064110015 10/11/2020 - -

8642 สินคา(ไสกรอก) จํานวน 2 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท)

 / ราคาที่เสนอ 960.00 บาท

PR7080064110016 10/11/2020 - -

8643 วัตถุดิบ(เมล็ดกาแฟ) จํานวน 1 รายการ 7,382.14 7,382.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จํากัด / ราคาที่

เสนอ 7,382.14 บาท

PR7080064110018 13/11/2020 - -
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8644 สินคา(ขาวกลอง) จํานวน 1 รายการ 2,065.00 2,065.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช พงษวุฒิธรรม / ราคาที่เสนอ 

2,065.00 บาท

PR7080064110017 13/11/2020 - -

8645 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 22 รายการ 14,350.91 14,350.91 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 14,350.91 บาท

PR7080064110020 16/11/2020 - -

8646 สินคา(น้ําอัดลม) จํานวน 1 รายการ 8,640.04 8,640.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา

ที่เสนอ 8,640.04 บาท

PR7080064110021 16/11/2020 - -

8647 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ 1,425.50 1,425.50 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล จก. /ราคาที่เสนอ 458.75 บาท,

 นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 

875.00 บาท 

PR7080064110023 16/11/2020 - -

8648 สินคา(ไสกรอก) จํานวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท)

/ ราคาที่เสนอ 1,440.00 บาท

PR7080064110019 16/11/2020 - -

8649 สินคา(ตุกตา) จํานวน 3 รายการ 78,345.40 78,345.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จํากัด / ราคาที่เสนอ 

78,345.40 บาท

PR7080064110024 17/11/2020 - -

8650 สินคาและวัตถุดิบ จํานวน 8 รายการ 4,210.00 4,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 2,980.00 บาท, 

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท) / 

PR7080064110025 17/11/2020 - -

8651 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด,น้ําหวาน) จํานวน 10 รายการ 4,565.50 4,565.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

3,040.00 บาท, บริษัท

เซ็นทรัลฟดรีเทล จก. / ราคาที่เสนอ 550.50 บาท

PR7080064110027 20/11/2020 - -

8652 สินคา วัตถุดิบและอุปกรณประกอบการขาย จํานวน 4 รายการ 1,804.00 1,804.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 1,804.00 บาท

PR7080064110026 20/11/2020 - -

8653 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 26 รายการ 19,288.41 19,288.41 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 19,288.41 บาท

PR7080064110028 23/11/2020 - -
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8654 สินคา(หนากากอนามัย) จํานวน 1 รายการ 267.00 267.00 เฉพาะเจาะจง BOOT RETAIL (THAILAND) LTD. / ราคาที่เสนอ

 267.00 บาท

PR7080064110029 23/11/2020 - -

8655 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 5 รายการ 9,912.48 9,912.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 9,912.48 

บาท

PR7080064110030 23/11/2020 - -

8656 สินคา(น้ําอัดลมและน้ําดื่มน้ําทิพย) จํานวน 2 รายการ 10,259.37 10,259.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา

ที่เสนอ 10,259.37 บาท

PR7080064110031 24/11/2020 - -

8657 สินคา(ไสกรอก) จํานวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท)

/ ราคาที่เสนอ 1,440.00 บาท

PR7080064110032 26/11/2020 - -

8658 สินคา(คุกกี้) จํานวน 1 รายการ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท  จตุรัตนชัยพร / ราคาที่เสนอ 

2,250.00 บาท

PR7080064110033 27/11/2020 - -

8659 สินคาที่ระลึก จํานวน 4 รายการ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ มงคลเคหา / ราคาที่เสนอ 

46,000.00 บาท

PR7080064110035 27/11/2020 - -

8660 สินคา(พาย,คุกกี้) จํานวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ / ราคาที่เสนอ 1,500.00 

บาท

PR7080064110034 27/11/2020 - -

8661 วัสดุซอมบํารุง(ทอน้ําเค็ม) จํานวน 3 รายการ 3,227.01 3,227.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช. พูนกิจชลบุรี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

3,227.01 บาท

PR7000064110012 2/11/2020 - -

8662 วัสดุไฟฟา จํานวน 6 รายการ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 5,180.00 

บาท

PR7000064110005 2/11/2020 - -

8663 คาจางตรวจเช็ค และซอมแซมระบบเครื่องปรับอากาศรถยนตตู(นค 

5262-ชลบุร)ี จํานวน 1 งาน

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคแอร / ราคาที่เสนอ 6,527.00 บาท PR7000064110003 2/11/2020 - -
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8664 คาจางตรวจเช็คชุดขับเคลื่อนดานหนา และระบบชวงลางชํารุด(รถยนต

Vigo กม280-ชลบุร)ี   สวทล.5203002010005   จํานวน 1 งาน

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 

สาขาหนองมนบางพระ / ราคาที่เสนอ 9,413.86 

บาท

PR7000064110004 2/11/2020 - -

8665 คาจางติดตั้งเดินสายสัญญาณ UTP CAT 6 พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 

รายการ

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

5,600.00 บาท

PR7000064110002 2/11/2020 - -

8666 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง จํานวน 10 เที่ยว  4/64 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000064110016 2/11/2020 - -

8667 วัสุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพรรัตน  แนบสนิท / ราคาที่เสนอ 3,060.00 

บาท

PR7000064110009 2/11/2020 - -

8668 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 1,080.00 บาท PR7000064110007 2/11/2020 - -

8669 วัสดุการเกษตร(สาหรายทะเลแหง) จํานวน 1 รายการ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 399.00 บาท

PR7000064110001 2/11/2020 - -

8670 คาจางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง(หอทวีหอมชง)  ไมมี

หมายเลขครุภัณฑ เนื่องจากไมไดมีการบันทึกไว

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน รุงแอร / ราคาที่เสนอ 19,500.00 บาท PR7000064110015 2/11/2020 - -

8671 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด(มหาชน)   บริษัท พี

ทีเค โซลูชั่น แอนด ซัพพลายส จํากัด / ราคาที่

เสนอ 1,074.00 บาท

PR7000064110021 3/11/2020 - -

8672 วัสดุการเกษตร(ใบพัดเหล็กปมน้ํา) จํานวน 1 รายการ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหชัยบานสวน (1999) จํากัด / ราคาที่

เสนอ 2,500.00 บาท

PR7000064110022 3/11/2020 - -

8673 น้ํายาลางจาน จํานวน 36 ถุง 708.00 708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 708.00 บาท

PR7000064110020 3/11/2020 - -
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8674 จางปมลูกกุญแจ จํานวน 1 รายการ(L122) 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ราน KEYMAN  Shop / ราคาที่เสนอ 400.00 บาท PR7000064110028 4/11/2020 - -

8675 วัสดุไฟฟา จํานวน 4 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 3,550.00 บาท PR7000064110025 4/11/2020 - -

8676 วัสดุการเกษตร(ไขไรน้ําเค็ม) จํานวน 1 รายการ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ 

13,500.00 บาท

PR7000064110035 5/11/2020 - -

8677 ของที่ระลึก จํานวน 1 รายการ(โครงการเสวนาสรางเครือขายความ

รวมมือในการจัดเสนทางทองเที่ยวเรียนรู)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแตซุง  จํากัด / ราคาที่เสนอ 706.20 

บาท

PR7000064110036 6/11/2020 - -

8678 คาจางซอมแซมเครื่องปมน้ําเค็ม ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 3 รายการ (สว

ทล. 5404010010073)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แสงทรัพย คาสติ้ง / ราคาที่

เสนอ 2,675.00 บาท

PR7000064110040 9/11/2020 - -

8679 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท หงษออน / ราคาที่เสนอ 

58,150.00 บาท

PR7000064110039 9/11/2020 - -

8680 วัสดุการเกษตร และวัสดุไฟฟา จํานวน 7 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ฟอรเฮาส คาวัสด,ุ สําเพ็งชะอํา , ทายตลาด

การเกษตร / ราคาที่เสนอ 2,1580.00 บาท

PR7000064110043 10/11/2020 - -

8681 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ 10,950.00 10,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

10,950.00 บาท

PR7000064110045 10/11/2020 - -

8682 วัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ชะอําฟารมาซี , ทายตลาดการเกษตร / ราคาที่

เสนอ 2,630.00 บาท

PR7000064110044 10/11/2020 - -

8683 คาบริการกําจัดสารเคมีใชแลวจากหองปฏิบัติการ พรอมคาบริการ

ขนสงและคัดแยกแลว จํานวน 1 งาน

16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด / ราคาที่เสนอ 

16,264.00 บาท

PR7000064110054 12/11/2020 - -
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8684 วัสดุสํานักงาน บัตร easy pass สําหรับระบบไมกั้นอัตโนมัติ จํานวน 40

 ใบ

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซี ไฮ-เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

6,420.00 บาท

PR7000064110053 12/11/2020 - -

8685 คาจางซอมแซมเครื่องอานปฏิกิริยาไมโครเพลท พรอมตรวจเช็คและ

สอบเทียบเครื่อง (สวทล. 550810101000001) จํานวน 1 งาน

13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวิชั่น แล็บซิสเต็ม จํากัด / ราคาที่เสนอ 

13,375.00 บาท

PR7000064110055 16/11/2020 - -

8686 วัสดุการเกษตร จํานวน 7 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลัคกี้การเดนท / ราคาที่เสนอ 4,550.00 บาท PR7000064110056 16/11/2020 - -

8687 จางอัดออกซิเจน จํานวน 1 รายการ 70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง รานศุภโชค / ราคาที่เสนอ 60.00 บาท PR7000064110069 17/11/2020 - -

8688 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 2 รายการ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพรรัตน  แนบสนิท / ราคาที่เสนอ 2,100.00 

บาท

PR7000064110070 17/11/2020 - -

8689 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 6 รายการ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว  ดวงสุดา / ราคาที่เสนอ 1,830.00 

บาท

PR7000064110073 18/11/2020 - -

8690 วัสดุสํานักงาน(แฟมเอกสาร) จํานวน 2 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่

เสนอ 357.00 บาท

PR7000064110072 18/11/2020 - -

8691 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง จํานวน 10 เที่ยว  5/64 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000064110071 18/11/2020 - -

8692 วัสดุการเกษตร  จํานวน 6 รายการ 2,280.00 2,280.00 เฉพาะเจาะจง ลัคกี้การเดนท , ทายตลาดการเกษตร / ราคาที่

เสนอ 2,280.00 บาท

PR7000064110077 23/11/2020 - -

8693 วัสดุซอมบํารุง วัสดุสํานักงาน และวัสดุระบบประปา  จํานวน 13 

รายการ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด,บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่เสนอ 

4,175.00 บาท

PR7000064110074 23/11/2020 - -
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8694 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 860.00 860.00 เฉพาะเจาะจง ทายตลาดการเกษตร  ,บริษัท เซ็นทรัลฟุดรีเทล 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 752.00 บาท

PR7000064110076 23/11/2020 - -

8695 จางเหมารถยนตบรรทุก 10 ลอ(ขนยายวัสด-ุครุภัณฑ) จํานวน 1 เที่ยว 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงทอง  ฟลักกลัด / ราคาที่เสนอ 

9,000.00 บาท

PR7000064110079 24/11/2020 - -

8696 คาจางเชาเหมาเรือ(เก็บตัวอยางแมงกะพรุน) จํานวน 1 ลํา 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง คุณบุญเหลือ  บุญสนอง / ราคาที่เสนอ 500.00 

บาท

PR7000064110085 26/11/2020 - -

8697 วัสดุวิทยาศาสตร(วิตามิน) จํานวน 1 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี / 

ราคาที่เสนอ 1,979.50 บาท

PR7000064110086 26/11/2020 - -

8698 วัสดุคอมพิวเตอร(ตัวอานมีเดียการด) จํานวน 1 รายการ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

1,100.00 บาท

PR7000064110089 27/11/2020 - -

8699 ซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา           38,980.10 38,980.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิเลคทริค เซอรวิส 11 จํากัด PO8000064110003 2/11/2563 - -

8700 ซื้อ วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 4 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ 20,415.60 20,415.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR8000064110025 2/11/2563 - -

8701 ซื้อขันสแตนเลส 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000064110019 2/11/2563 - -

8702 ซื้อยา AdeNOsine 6 mg/2 ml (Adenocor) จํานวน 20 กลอง 52,601.20 52,601.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110023 2/11/2563 - -

8703 ซื้อยา Clindamycil 600 mg inj 4 ml (Clinott P) จํานวน 600 vial 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด PR8000064110004 2/11/2563 - -
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8704 ซื้อยา Cyclosporine 25 mg (Equoral 25) จํานวน 50 กลอง , 

Cyclosporine 100 mg (Equoral 100) จํานวน 5 กลอง

49,755.00 49,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000064110014 2/11/2563 - -

8705 ซื้อยา Diosmin 900+Hes 100 mg (Daflon 1000) จํานวน 200 

กลอง

97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110024 2/11/2563 - -

8706 ซื้อยา Enalapril 20 mg (Anapril 20) จํานวน 200 กลอง 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000064110001 2/11/2563 - -

8707 ซื้อยา Filgrastim 300 mcg inj (Neutromax) จํานวน 50 amp 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000064110008 2/11/2563 - -

8708 ซื้อยา Gemfibrozil 300 mg (Hidil) จํานวน 150 กลอง 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000064110003 2/11/2563 - -

8709 ซื้อยา Hepatitis B vac 1 ml (Euvax-B) จํานวน 200 vial , 

Hepatitis B vac 0.5 ml (Euvax-B 0.5) จํานวน 20 dose , Tdap 

vac 0.5 ml (Adacel) จํานวน 20 vial

61,846.00 61,846.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110033 2/11/2563 - -

8710 ซื้อยา Hydrochlorothiazide 25 mg tab (HCTZ) (TO) จํานวน 30 

BOX , Terbutaline 2.5 mg tab จํานวน 3 กลอง

5,625.00 5,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด PR8000064110005 2/11/2563 - -

8711 ซื้อยา Hydrocortisone 100 mg inj (HYDROCORTISON) จํานวน 20

 กลอง , Naloxone 0.4 mg/1 ml inj (Narcotan) จํานวน 20 amp ,

 NitroGLYcerine 50 mg/10 ml (vasonit) จํานวน 30 amp

18,154.00 18,154.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี PR8000064110037 2/11/2563 - -

8712 ซื้อยา Indomethacin 0.8% 50 ml (Elmetacin Spray) จํานวน 500

 กลอง

31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110015 2/11/2563 - -

8713 ซื้อยา Lubricate Gel 5 gm (ORMED/SteriGel) จํานวน 50 กลอง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด PR8000064110009 2/11/2563 - -
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8714 ซื้อยา Oxytocin 10 iu/1 ml inj (Synthocinon) จํานวน 5 กลอง 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด PR8000064110013 2/11/2563 - -

8715 ซื้อยา Paliperidone 6 mg (สม) tab (Invega ER) จํานวน 20 กลอง 69,229.00 69,229.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110016 2/11/2563 - -

8716 ซื้อยา Quetiapine 200 mg tab (Quantia 200) จํานวน 20 กลอง , 

Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จํานวน 200 กลอง

65,280.00 65,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด PR8000064110012 2/11/2563 - -

8717 ซื้อยา Risperidone 1 mg Tab (Neuris 1) จํานวน 30 กลอง 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟารมา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110007 2/11/2563 - -

8718 ซื้อวัสดุทางการแพทย 38,200.00 38,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000064110020 2/11/2563 - -

8719 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110032 2/11/2563 - -

8720 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

33,705.00 33,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110030 2/11/2563 - -

8721 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 20 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ 75,805.22 75,805.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR8000064110027 2/11/2563 - -

8722 ซื้อวัสดุใชสําหรับซอม 98,611.20 98,611.20 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR8000064110021 2/11/2563 - -

8723 ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย จํานวน 7993 ลบ.ม 42,762.55 42,762.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) PR8000064110028 2/11/2563 - -
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8724 ซื้อแอลกอฮอลชนิดเจลทําความสะอาดมือ ขนาด 1000 ML.จํานวน 40

 ขวด

38,819.60 38,819.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) PR8000064110029 2/11/2563 - -

8725 ซื้อ Wound sorb pad 4x4 inch. จํานวน 200 ชิ้น 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110031 2/11/2563 - -

8726 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110069 3/11/2563 - -

8727 ซื้อโทรศัพยไรสาย 6,949.65 6,949.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR8000064110043 3/11/2563 - -

8728 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด PR8000064110055 3/11/2563 - -

8729 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110072 3/11/2563 - -

8730 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 11,488.00 11,488.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด PR8000064110074 3/11/2563 - -

8731 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 11,955.00 11,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด PR8000064110079 3/11/2563 - -

8732 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110064 3/11/2563 - -

8733 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ PR8000064110068 3/11/2563 - -

หนา้ 1246



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8734 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 17,091.00 17,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด PR8000064110076 3/11/2563 - -

8735 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 21,994.00 21,994.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด PR8000064110077 3/11/2563 - -

8736 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 26,260.00 26,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด PR8000064110078 3/11/2563 - -

8737 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 39,055.00 39,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110070 3/11/2563 - -

8738 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 43,549.00 43,549.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064110057 3/11/2563 - -

8739 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 43,549.00 43,549.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064110059 3/11/2563 - -

8740 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110063 3/11/2563 - -

8741 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 59,500.00 59,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110065 3/11/2563 - -

8742 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 64,600.00 64,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110066 3/11/2563 - -

8743 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064110058 3/11/2563 - -
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8744 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064110061 3/11/2563 - -

8745 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 90,843.00 90,843.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064110060 3/11/2563 - -

8746 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110080 3/11/2563 - -

8747 ขออนุมัติซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR8000064110087 3/11/2563 - -

8748 คาบริการตรวจวิเคราะห ENDOTOXIN 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด PO8000064110006 3/11/2563 - -

8749 คาบริการสลายนิ่ว 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด PO8000064110021 5/11/2563 - -

8750 จางทําเอกสารสําหรับบันทึกขอมูลผูปวยทางวิสัญญี 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดับบลิว.กราฟฟค จํากัด PO8000064110008 3/11/2563 - -

8751 ซื้อ 1.เครื่องวัดอุณหภูมิ ระบบดิจอตอล จํานวน 3 อัน 2.เครื่องชั่ง

น้ําหนักผูใหญ จํานวน 1 อัน

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด PR8000064110093 3/11/2563 - -

8752 ซื้อครุภัณฑทางการแพทย จํานวน 1 รายการ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด PO8000064110010 3/11/2563 - -

8753 ซื้อครุภัณฑทางการแพทย จํานวน 2 รายการ 89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด PO8000064110009 3/11/2563 - -
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8754 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 3 ชนิด 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญชูเฮาส PR8000064110041 3/11/2563 - -

8755 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110067 3/11/2563 - -

8756 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR8000064110139 4/11/2563 - -

8757 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 51,200.00 51,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000064110140 4/11/2563 - -

8758 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000064110142 4/11/2563 - -

8759 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 83,520.00 83,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000064110141 4/11/2563 - -

8760 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 85,493.00 85,493.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110146 4/11/2563 - -

8761 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110143 4/11/2563 - -

8762 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110145 4/11/2563 - -

8763 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โปรเสิรทซัพพลาย PR8000064110108 4/11/2563 - -
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8764 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด PR8000064110115 4/11/2563 - -

8765 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110111 4/11/2563 - -

8766 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 9,240.00 9,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด PR8000064110114 4/11/2563 - -

8767 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 9,680.00 9,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด PR8000064110113 4/11/2563 - -

8768 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110109 4/11/2563 - -

8769 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110112 4/11/2563 - -

8770 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครื่องมือแพทย (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110105 4/11/2563 - -

8771 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดตา วิล เซอจิเทค จํากัด PR8000064110120 4/11/2563 - -

8772 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพพลายส จํากัด PR8000064110122 4/11/2563 - -

8773 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพพลายส จํากัด PR8000064110123 4/11/2563 - -
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8774 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 28,735.92 28,735.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110110 4/11/2563 - -

8775 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพพลายส จํากัด PR8000064110121 4/11/2563 - -

8776 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 37,985.00 37,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ จํากัด PR8000064110104 4/11/2563 - -

8777 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110117 4/11/2563 - -

8778 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 38,950.00 38,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดตา วิล เซอจิเทค จํากัด PR8000064110119 4/11/2563 - -

8779 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 43,020.42 43,020.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110106 4/11/2563 - -

8780 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิเมด จํากัด PR8000064110103 4/11/2563 - -

8781 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดตา วิล เซอจิเทค จํากัด PR8000064110118 4/11/2563 - -

8782 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 50,640.00 50,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด PR8000064110102 4/11/2563 - -

8783 คาบริการสลายนิ่ว 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย เซอรวิสเซส จํากัด PR8000064110107 4/11/2563 - -
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8784 ซื้อ EKG paper 1/2 Nihon Kohden NK210140/142RS จํานวน 30

 พับ

14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000064110138 4/11/2563 - -

8785 ซื้อGlove disposable # S จํานวน 500 กลอง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000064110137 4/11/2563 - -

8786 ซื้อยา 5+Fluorouracil 500 mg/vial inj (Effcil) ฉร.น จํานวน 25 vial 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด PR8000064110133 4/11/2563 - -

8787 ซื้อยา Ampicillin 1 gm inj (GDH) จํานวน 10 กลอง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กสเฮาส จํากัด PR8000064110124 4/11/2563 - -

8788 ซื้อยา CAPD Baxter (1.5% Dext Low Cal) 5000 ml จํานวน 28 

กลอง

44,310.84 44,310.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110155 4/11/2563 - -

8789 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 9รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

28,232.00 28,232.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด PR8000064110136 4/11/2563 - -

8790 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ 61,740.00 61,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR8000064110135 4/11/2563 - -

8791 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110144 4/11/2563 - -

8792 ซื้อแบตเตอรี่ 49,200.00 49,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงตั้งจิตต PR8000064110174 5/11/2563 - -

8793 ซื้อยา Bambuterol 10 mg tab (Bambec) จํานวน 20 กลอง 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110164 5/11/2563 - -
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8794 ซื้อยา Budesonide 200 mcg/P Inh 200D (Aerosol) จํานวน 60 

กลอง

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000064110167 5/11/2563 - -

8795 ซื้อยา Carbocysteine 100 mg/5 ml syr 60 ml (Amicof) จํานวน 

500 ขวด

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด PR8000064110158 5/11/2563 - -

8796 ซื้อยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess 10) จํานวน 5 กลอง 89,933.50 89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110165 5/11/2563 - -

8797 ซื้อยา Lactate Ringer s Solution 1000 ml จํานวน 400 ถุง , 

Water (sterile) 1000 ml (AS) จํานวน 1000 ขวด

43,400.00 43,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064110159 5/11/2563 - -

8798 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) จํานวน 3000 ขวด 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064110160 5/11/2563 - -

8799 ซื้อยา Propofol 200 mg/20 ml inj (Fresofol) จํานวน 100 กลอง 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110156 5/11/2563 - -

8800 ซื้อยา Symbicort Rabihaler 160+4.5/D 120 dose จํานวน 50 

กลอง

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110166 5/11/2563 - -

8801 ซื้อยา Ticagrelor 90 mg tab (Brilinta) จํานวน 30 กลอง 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110161 5/11/2563 - -

8802 ซื้อยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm) จํานวน 900 หลอด 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด PR8000064110157 5/11/2563 - -

8803 ซื้อหมอตมเครื่องมือแพทย 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PO8000064110028 5/11/2563 - -
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8804 ซื้อยา Alverine 60+Simethicone 300 mg tab (Meteospasmyl) 

จํานวน 100 กลอง

22,042.00 22,042.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110162 5/11/2563 - -

8805 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064110184 6/11/2563 - -

8806 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 10 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

47,600.00 47,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000064110216 6/11/2563 - -

8807 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด PR8000064110194 6/11/2563 - -

8808 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110177 6/11/2563 - -

8809 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110188 6/11/2563 - -

8810 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จํากัด PR8000064110191 6/11/2563 - -

8811 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 19,367.00 19,367.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064110187 6/11/2563 - -

8812 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด PR8000064110176 6/11/2563 - -

8813 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด PR8000064110180 6/11/2563 - -
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8814 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด PR8000064110196 6/11/2563 - -

8815 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 25,760.00 25,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล อินโนเวชั่น จํากัด PR8000064110198 6/11/2563 - -

8816 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 26,100.00 26,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด PR8000064110178 6/11/2563 - -

8817 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 28,550.00 28,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด PR8000064110182 6/11/2563 - -

8818 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 30,640.00 30,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิปเมนท (ประเทศ

ไทย) จํากัด

PR8000064110192 6/11/2563 - -

8819 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 30,860.00 30,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล อินโนเวชั่น จํากัด PR8000064110197 6/11/2563 - -

8820 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 43,300.00 43,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000064110199 6/11/2563 - -

8821 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 71,579.00 71,579.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด PR8000064110195 6/11/2563 - -

8822 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110189 6/11/2563 - -

8823 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 78,800.00 78,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000064110200 6/11/2563 - -
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8824 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 84,700.00 84,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000064110201 6/11/2563 - -

8825 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 86,340.00 86,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110190 6/11/2563 - -

8826 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 2,375.00 2,375.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย PR8000064110214 6/11/2563 - -

8827 ซื้อ  Elastomull 1x4.5 yds (Easifix) จํานวน 100 กลอง 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110221 6/11/2563 - -

8828 ซื้อ 1.8602-Arm Sling (สายคลองแขน) # L จํานวน 100 ชิ้น 

2.8307-LS Support (เฝอกพยุงระดับเอว) # M จํานวน 36 ชิ้น

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด PR8000064110224 6/11/2563 - -

8829 ซื้อ 1.Blade - OR # 11 จํานวน 12 กลอง 2.Blade - OR # 15 

จํานวน 12 กลอง

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000064110222 6/11/2563 - -

8830 ซื้อ 1.แฟมเสนอเซ็นต จํานวน 24 แฟม 2.ที่เย็บกระดาษ ขนาดใหญ 

จํานวน 1 อัน

6,131.10 6,131.10 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย PR8000064110219 6/11/2563 - -

8831 ซื้อ 3003-Tracheostomy tube # 8 (CUFF) จํานวน 6 ชิ้น 7,607.70 7,607.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000064110223 6/11/2563 - -

8832 ซื้อ หูฟ สําหรับผูใหญ Stethoscope จํานวน 6 อัน 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110217 6/11/2563 - -

8833 ซื้อยา Clotrimazole 100 mg vaginal (CLOTRI V.T.) จํานวน 200 

กลอง , Flunarizine 5 mg (Poli-flunarin) จํานวน 30 กลอง , 

Berclomine sus 60 ml จํานวน 4 ลัง , Clotrimazole 1% cream 5

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด PR8000064110208 6/11/2563 - -
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8834 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

15,793.20 15,793.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064110209 6/11/2563 - -

8835 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด PR8000064110211 6/11/2563 - -

8836 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

42,372.00 42,372.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110210 6/11/2563 - -

8837 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด PR8000064110220 6/11/2563 - -

8838 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 8 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

26,208.00 26,208.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000064110218 6/11/2563 - -

8839 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110179 6/11/2563 - -

8840 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จํากัด PR8000064110256 9/11/2563 - -

8841 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนกันยายน 2563 13,950.00 13,950.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี PR8000064110240 9/11/2563 - -

8842 ซื้อน้ําดื่ม จํานวน 600 แพ็ค 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลายเออร แอนด เซอรวิส 

จํากัด

PR8000064110234 9/11/2563 - -

8843 ซื้อยา Augmentin 1.2 gm inj (A1+C0.2)(Clavulin) จํานวน 500 

vial , Amilkacin 500 mg/2 ml inj (Siamilk) จํานวน 3 กลอง

33,212.80 33,212.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000064110238 9/11/2563 - -
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8844 ซื้อยา Bupivac. 5+8 mg/ml 4 ml Heavy (Marcaine) จํานวน 60 

กลอง

40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000064110233 9/11/2563 - -

8845 ซื้อยา Cafergot (Ergo1+caf100) tab (Tofago) จํานวน 300 กลอง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด PR8000064110235 9/11/2563 - -

8846 ซื้อยา Dolutegravir 50 mg tablet (Dolutegravir) จํานวน 30 กลอง

 , Tenofovir Alefenamide fumarate 25 mg (TAFNAT) จํานวน 

30 กลอง

33,930.00 33,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด PR8000064110231 9/11/2563 - -

8847 ซื้อยา Epoetin alfa 10000 iu (Hema-Plus) จํานวน 20 syringe 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110252 9/11/2563 - -

8848 ซื้อยา Fluticasone 125 mcg evo 120d (Flixotide) จํานวน 100 

ขวด

22,363.00 22,363.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110257 9/11/2563 - -

8849 ซื้อยา Furosemide 40 mg tab (Furide) จํานวน 50 ขวด 7,008.50 7,008.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด PR8000064110228 9/11/2563 - -

8850 ซื้อยา Ginkho biloba extract 120 mg tab (Tebonin forte) 

จํานวน 180 กลอง

90,907.20 90,907.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110253 9/11/2563 - -

8851 ซื้อยา Infant Food Lactose Free (Similac LF,O-lac) จํานวน 24 

กระปอง

5,007.60 5,007.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110250 9/11/2563 - -

8852 ซื้อยา Levetiracetam 500 mg tab (Letta500) จํานวน 100 กลอง 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด PR8000064110236 9/11/2563 - -

8853 ซื้อยา Meningococcal vaccine 0.5 ml (Menactra) จํานวน 3 vial 6,259.50 6,259.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110248 9/11/2563 - -
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8854 ซื้อยา N.S.S 0.9% 1000 ml จํานวน 2000 ถุง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด PR8000064110230 9/11/2563 - -

8855 ซื้อยา Vancomycin 500 mg inj (Vancin-s) จํานวน 500 vial , 

Ciprofloxacin 200 mg inj 100 ml (Difloxin) จํานวน 500 vial

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000064110237 9/11/2563 - -

8856 ซื้อยา Vitamin C 500 mg tab 15 เม็ด/หลอด (Ascee) จํานวน 360 

หลอด

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด PR8000064110232 9/11/2563 - -

8857 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด PR8000064110255 9/11/2563 - -

8858 ซื้อ 1. Gauze pad 2x2 (8ply x 100s) จํานวน 600 หอ 2. 1. Gauze

 pad 4x4 (8ply x 100s) จํานวน 200 หอ

31,600.00 31,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด PR8000064110271 10/11/2563 - -

8859 ซื้อ 1.IV Catheter # 22Gx1 นิ้ว จํานวน 50 กลอง 2.IV catheter # 

24Gx3/4 นิ้ว จํานวน 50 กลอง

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110273 10/11/2563 - -

8860 ซื้อ 1.Needle disposable # 20Gx1 1/2 จํานวน 300 กลอง 

2.Needle disposable # 21Gx1 1/2 จํานวน 300 กลอง 3.Needle

 disposable # 25Gx1 จํานวน 300 กลอง

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110275 10/11/2563 - -

8861 ซื้อ IV set for pump (B Braun) จํานวน 300 ชิ้น 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110274 10/11/2563 - -

8862 ซื้อ Sunsi #3/0 -r/20 (1/2) (SILKAM C0760307) จํานวน 6 แพ็ค 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110279 10/11/2563 - -

8863 ซื้อ ผงหมึก LASERJET HP CF 283 XC (83 XC) จํานวน 30 กลอง 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR8000064110269 10/11/2563 - -
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8864 ซื้อ1.ผาซับเลือดขนาด 18x18 นิ้ว จํานวน 400 แพ็ค 2.หลอดเก็บ

เสมหะ Mucus No.14 จํานวน 30 อัน 3.Autoclave tape 3/4 

จํานวน 100 มวน

74,200.00 74,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด PR8000064110276 10/11/2563 - -

8865 ซื้อยา Aniosyme DLM-maxi-5 litr (ลางเครื่องมือสโคป) จํานวน 5 

แกลอน

18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110264 10/11/2563 - -

8866 ซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg จํานวน 200 กลอง , 

Hydralazine 25 mg tab (Cesoline) จํานวน 100 กลอง

65,400.00 65,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด PR8000064110268 10/11/2563 - -

8867 ซื้อยา Losartan 50 mg tab (Lanzaar) จํานวน 550 กลอง 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000064110266 10/11/2563 - -

8868 ซื้อยา Tenofovir 300 mg tab (TDF,Forvic) จํานวน 200 กลอง 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด PR8000064110267 10/11/2563 - -

8869 ซื้อยา lopromide 370 mg/50 mL (Ultravist 370) จํานวน 25 กลอง 97,637.50 97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110263 10/11/2563 - -

8870 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

14,100.00 14,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด PR8000064110277 10/11/2563 - -

8871 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000064110278 10/11/2563 - -

8872 ขอซื้อ port usb 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง PR8000064110287 11/11/2563 - -

8873 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 90,736.00 90,736.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110281 11/11/2563 - -
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8874 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000064110286 11/11/2563 - -

8875 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110285 11/11/2563 - -

8876 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เอ็กเซล จํากัด PR8000064110282 11/11/2563 - -

8877 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด PR8000064110283 11/11/2563 - -

8878 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด PR8000064110284 11/11/2563 - -

8879 ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด PR8000064100665 11/11/2563 - -

8880 ซื้อยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 t/tube จํานวน 700

 หลอด

99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110308 11/11/2563 - -

8881 ซื้อยา DIGOxin 0.25 mg tab (Lanoxin) จํานวน 5 ขวด 4,306.75 4,306.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110306 11/11/2563 - -

8882 ซื้อยา Febuxostat 80 mg (Feburic) จํานวน 30 กลอง 34,668.00 34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110304 11/11/2563 - -

8883 ซื้อยา Methylphenidate 10 mg (Ritalin/Rubifen) (บจ2) จํานวน 

200 กลอง , Midazolam (บจ2) 5 mg/1 ml (Dormicum-l) จํานวน 

40 กลอง

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอง

ควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000064110300 11/11/2563 - -
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8884 ซื้อยา Methylphenidate 18 mg (Concerta) (บจ2) จํานวน 30 ขวด 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอง

ควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000064110299 11/11/2563 - -

8885 ซื้อยา Methylphenidate 36 mg tab (Concerta36) (บจ2) จํานวน 

30 ขวด

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอง

ควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000064110298 11/11/2563 - -

8886 ซื้อยา Penicillin G Sod 5 mu inj (GPO) จํานวน 100 vial 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม PR8000064110297 11/11/2563 - -

8887 ซื้อยา Phosphate inj 8.7% inj 20 ml (K2HPO4) จํานวน 100 amp 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110307 11/11/2563 - -

8888 ซื้อยา Piperacillin 4+Tazobactam 0.5 g inj (Tazocin) จํานวน 70

 กลอง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110305 11/11/2563 - -

8889 ซื้อยา Sacubitril 97.2+Valsartan 102.8 mg tab (Entresto) 

จํานวน 20 กลอง

82,347.20 82,347.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110302 11/11/2563 - -

8890 ซื้อยา Seretide S50+F250/P Accuhaler 60 dose จํานวน 200 ชุด 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110303 11/11/2563 - -

8891 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 67,784.50 67,784.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110280 11/11/2563 - -

8892 High Presuure Syringe for CT Injector (Mallinckrodt), Single 

set จํานวน 200 ชุด

76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด PR8000064110321 12/11/2563 - -

8893 ซื้อเครื่องวัดองคประกอบรางกาย จํานวน 1 เครื่อง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอส.ที. เมดิคอล ซัพพลาย (ไทยแลนด) 

จํากัด

PO8000064110053 12/11/2563 - -
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8894 ขออนุมัติซื้อขาแขวน LCD ปรับยืดหด จํานวน 3 อัน 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอนันต ชลบุรี วิทย-ุโทรทัศน จํากัด PR8000064110327 12/11/2563 - -

8895 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO8000064110048 12/11/2563 - -

8896 ขออนุมัติซื้อเครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบฮารดดิส จํานวน 2 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง PR8000064110310 12/11/2563 - -

8897 คาซอมแซมและบํารุงรักษาของเครื่องดูดเสมหะ จํานวน 1 เครื่อง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด PR8000064110353 12/11/2563 - -

8898 คาซอมแซมและบํารุงรักษาของเครื่องวัดความดันแบบปรอท จํานวน 1 

เครื่อง

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด PR8000064110352 12/11/2563 - -

8899 คาซอมแซมและบํารุงรักษาของเครื่องวัดสัญญาณชีพ จํานวน 1 เครื่อง 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด PR8000064110354 12/11/2563 - -

8900 คาซอมแซมและบํารุงรักษาของเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติและ

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จํานวน 1 เครื่อง

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด PR8000064110351 12/11/2563 - -

8901 คาซอมแซมและบํารุงรักษาเกาอี้ จํานวน 2 รายการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน สาธิตเบาะ PR8000064110356 12/11/2563 - -

8902  ซื้อ 1. 9103-Ioban 13x13 จํานวน 10 กลอง 2. 9103-Ioban 23x17

 จํานวน 10 กลอง

63,344.00 63,344.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110345 12/11/2563 - -

8903 ซื้อ Glucostrip (Accu-Chek) 50 Stip จํานวน 100 กลอง 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110344 12/11/2563 - -
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8904 ซื้อ I Invasive Pressure Tranducer จํานวน 40 ชิ้น 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวารดส ไลฟไซเอ็นซ (ประเทศไทย) 

จํากัด

PR8000064110348 12/11/2563 - -

8905 ซื้อ OPAL High Level Disinfectatnt จํานวน 16 แกลลอน 36,800.00 36,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) PR8000064110346 12/11/2563 - -

8906 ซื้อครุภัณฑทางการแพทย จํานวน 2 รายการ 24,750.00 24,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอ เมดิคอล อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PO8000064110051 12/11/2563 - -

8907 ซื้อครุภัณฑทางการแพทย จํานวน 2 รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด PO8000064110054 12/11/2563 - -

8908 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 18,700.00 18,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO8000064110052 12/11/2563 - -

8909 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO8000064110049 12/11/2563 - -

8910 ซื้อถุงเก็บปสสาวะ Urine Drinage bag จํานวน 50 ชิ้น 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด PR8000064110342 12/11/2563 - -

8911 ซื้อยา Albumin guman 20% 50 ml (Albumin 20 TRCS) จํานวน 

50 vial

51,400.00 51,400.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยผลิตผลิตภัณฑจากพลาสมา สภากาชาดไทย PR8000064110334 12/11/2563 - -

8912 ซื้อยา Amitriptyline 10 mg (Polytanol 10) จํานวน 50 กลอง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด PR8000064110322 12/11/2563 - -

8913 ซื้อยา Calcitonin spray 200 iu/d 14d (Mycalcitonin) จํานวน 60 

ขวด

62,595.00 62,595.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด PR8000064110341 12/11/2563 - -
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8914 ซื้อยา Cetirizine 10 mg tab (Alerest) จํานวน 100 กลอง , 

Allopurinol 100 mg (AlloPurinol) จํานวน 200 กลอง

81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) PR8000064110323 12/11/2563 - -

8915 ซื้อยา Chloramphenicol 1% Oph Oint 5 gm จํานวน 600 หลอด 9,840.00 9,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด PR8000064110332 12/11/2563 - -

8916 ซื้อยา Cyproterone 50 mg (Androcur) จํานวน 30 กลอง 58,229.40 58,229.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110315 12/11/2563 - -

8917 ซื้อยา Diclofenac 1% 30 gm gel (Difelene) จํานวน 1000 หลอด 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด PR8000064110329 12/11/2563 - -

8918 ซื้อยา Enoxaparin 4000 iu/0.4 ml (Clexane) จํานวน 200 กลอง 74,472.00 74,472.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110314 12/11/2563 - -

8919 ซื้อยา Estriol 0.03 mg+Lactobacillus VT (Gynoflor) จํานวน 40 

box

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110312 12/11/2563 - -

8920 ซื้อยา Isosorbide 20 mg (Monolin) จํานวน 300 กลอง 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000064110324 12/11/2563 - -

8921 ซื้อยา Leflunomide 20 mg tab (Arava) จํานวน 60 กลอง 99,124.80 99,124.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110316 12/11/2563 - -

8922 ซื้อยา Magesto F (Mamylase +...) tab จํานวน 30 กลอง 19,324.20 19,324.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110311 12/11/2563 - -

8923 ซื้อยา Methylergometrine 0.2 mg/ml inj (Expogin) จํานวน 2 

กลอง , Triamcinolone 10 mg/1 ml inj (Kanolone) จํานวน 150 

vial

2,460.00 2,460.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่ PR8000064110320 12/11/2563 - -
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8924 ซื้อยา N.S.S 0.9% 250 ml จํานวน 500 ถุง 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด PR8000064110336 12/11/2563 - -

8925 ซื้อยา Peppermint oil 187 mg cap (Colpermin) จํานวน 100 

กลอง

89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110340 12/11/2563 - -

8926 ซื้อยา Rabies serum 1000 iu/5 ml inj (TRCS ERIG) จํานวน 15 

กลอง

99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด PR8000064110339 12/11/2563 - -

8927 ซื้อยา Tetracaine 0.5% e.d 15 ml จํานวน 30 ขวด 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110319 12/11/2563 - -

8928 ซื้อยา Valproate 200 mg/1 ml 60 ml syr (Depakine) จํานวน 

100 ขวด

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110313 12/11/2563 - -

8929 ซื้อยา พริกเจล 35 gm (Capsika gel) จํานวน 300 หลอด 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด PR8000064110331 12/11/2563 - -

8930 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด PR8000064110347 12/11/2563 - -

8931 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

51,040.00 51,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอ เมดิคอล อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR8000064110333 12/11/2563 - -

8932 ขอซื้อ/ขอจางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาล 13,170.00 13,170.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR8000064110325 12/11/2563 - -

8933 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 71,037.30 71,037.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110361 13/11/2563 - -
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8934 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

38,199.00 38,199.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110371 13/11/2563 - -

8935 ซื้อครุภัณฑทางการแพทยจํานวน 2รายการ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แทนคุณ เมดิคอล PO8000064110055 13/11/2563 - -

8936 ซื้อยา Amoxycillin 250 mg/5 ml syr 60 ml (MANMOX) จํานวน 

10 กลอง , Triamcinolone 0.1% lotion 30 ml (T.V.Lone) จํานวน

 50 โหล , Loperamide 2 mg cap (Tedium) จํานวน 30 กลอง

15,390.00 15,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟารมา จํากัด PR8000064110363 13/11/2563 - -

8937 ซื้อ 1.Needle-ปลอก ขนาด 0.25x40 mm จํานวน 40 กลอง 

1.Needle-ปลอก ขนาด 0.25x70 mm จํานวน 20 กลอง

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงที (ไทย) อิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด PR8000064110370 13/11/2563 - -

8938 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอรเมด จํากัด PR8000064110392 16/11/2563 - -

8939 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR8000064110384 16/11/2563 - -

8940 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000064110400 16/11/2563 - -

8941 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR8000064110385 16/11/2563 - -

8942 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ PR8000064110390 16/11/2563 - -

8943 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จํากัด PR8000064110383 16/11/2563 - -

หนา้ 1267



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8944 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 29,490.27 29,490.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064110386 16/11/2563 - -

8945 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110396 16/11/2563 - -

8946 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 43,549.00 43,549.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064110404 16/11/2563 - -

8947 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 46,973.00 46,973.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110397 16/11/2563 - -

8948 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสท อาย เซอรจิคัล จํากัด PR8000064110380 16/11/2563 - -

8949 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 49,400.00 49,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110389 16/11/2563 - -

8950 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 52,280.00 52,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064110402 16/11/2563 - -

8951 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 52,280.00 52,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064110403 16/11/2563 - -

8952 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064110399 16/11/2563 - -

8953 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 74,700.00 74,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110395 16/11/2563 - -
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8954 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 80,999.00 80,999.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110381 16/11/2563 - -

8955 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสท อาย เซอรจิคัล จํากัด PR8000064110398 16/11/2563 - -

8956 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110394 16/11/2563 - -

8957 ซื้อน้ํายาซักผา 4 รายการ 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเนี่ยนเคมีคอล  จํากัด PR8000064110376 16/11/2563 - -

8958 ซื้อยา Benzathine Penicillin G 1.2 mu inj จํานวน 200 vial 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม PR8000064110410 16/11/2563 - -

8959 ซื้อยา Carbocysteine lysine 90 mg/ml syr 120 ml (Fluifort) 

จํานวน 100 ขวด , Iron complex syr 60 ml (eq 10 mg iron) 

(Eurofer) จํานวน 6 ลัง

32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด PR8000064110420 16/11/2563 - -

8960 ซื้อยา Cefixime 100 mg 5 ml syr 30 ml (Cafspan) จํานวน 100 

ขวด , Cefixime 100 mg cap (Cefspan) จํานวน 30 กลอง

56,910.00 56,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000064110418 16/11/2563 - -

8961 ซื้อยา D 10 S 500 ml จํานวน 100 ถุง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110428 16/11/2563 - -

8962 ซื้อยา Dexpanthenol 5% Spray 20 ml 140 d (Mar Plus) จํานวน

 30 ขวด

5,970.60 5,970.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110421 16/11/2563 - -

8963 ซื้อยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml prefilled inj (Ostenil) 

จํานวน 20 กลอง

99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา(ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110412 16/11/2563 - -
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8964 ซื้อยา Lactate Ringer s Solution 1000 ml (Soft bag) จํานวน 100

 ถุง

4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064110411 16/11/2563 - -

8965 ซื้อยา Levocetirizine 5 mg tab (Xyzal) จํานวน 100 กลอง 95,979.00 95,979.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110425 16/11/2563 - -

8966 ซื้อยา Live JE vaccine 0.5 ml (IMOJEV) จํานวน 10 vial , Tdap 

vac 0.5 ml (Adacel) จํานวน 50 vial

29,532.00 29,532.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110426 16/11/2563 - -

8967 ซื้อยา Omeprazole 20 mg cap (Miracid) จํานวน 450 กลอง 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000064110416 16/11/2563 - -

8968 ซื้อยา Paracetamol 120 mg/5 ml sus 60 ml (Sara) จํานวน 500 

ขวด

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด PR8000064110413 16/11/2563 - -

8969 ซื้อยา Pitavastatin 2 mg tab (Livalo) จํานวน 60 กลอง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด PR8000064110414 16/11/2563 - -

8970 ซื้อยา Roflumilast 500 mcg tab (Daxas) จํานวน 10 กลอง 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110423 16/11/2563 - -

8971 ซื้อยา Salbutamol 0.1 mg/P MDI (Salvo Evoh.200d) จํานวน 

300 ชุด

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000064110424 16/11/2563 - -

8972 ซื้อยา TPN Amino Acid 7.2% 500 ml inj (Kidmin) จํานวน 24 ถุง 8,166.24 8,166.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110427 16/11/2563 - -

8973 ซื้อยา Vitamin B complex tab (B CO-ED) จํานวน 100 box , 

Benadryl sy (Medic Cough) 60 ml จํานวน 20 ขวด

22,127.60 22,127.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด PR8000064110407 16/11/2563 - -
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8974 ซื้อยา Yeast S.boulardii 282.5 mg (Bioflor 250) จํานวน 50 กลอง 12,091.00 12,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110422 16/11/2563 - -

8975 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด PR8000064100644 16/11/2563 - -

8976 ซื้อสติ๊กเกอร 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภาสิน PR8000064110375 16/11/2563 - -

8977 ซื้อออกซิเจนชนิดทอ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) PR8000064100614 16/11/2563 - -

8978 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอรเมด จํากัด PR8000064110391 16/11/2563 - -

8979 คาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องชวยหายใจ 7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด PR8000064100496 17/11/2563 - -

8980 ซื้อ 1. Double Lumen Infusion catheter 7F x 20 Cm จํานวน 12

 ชุด 2. Triple Lumen Infusion catheter 7F x 20 Cm จํานวน 12 

ชด

33,659.87 33,659.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110438 17/11/2563 - -

8981 ซื้อ 1.กระดาษถายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จํานวน 300 รีม 2.

กระดาษถายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จํานวน 300 รีม

57,300.00 57,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR8000064110434 17/11/2563 - -

8982 ซื้อ 3005-Tracheostomy Stainless tube # 6 (10 mm ) จํานวน 

12 ชิ้น

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด PR8000064110436 17/11/2563 - -

8983 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 6 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

9,240.00 9,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000064110437 17/11/2563 - -
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8984 ซื้อ Gauze pad 4 x 4 (Sterile 10 pcs) จํานวน 2000 หอ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด PR8000064110441 17/11/2563 - -

8985 ซื้อ Nose Clean 250 ML (ชุดทําความสะอาดจมูก) จํานวน 100 กลอง 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด PR8000064110439 17/11/2563 - -

8986 ซื้อ Transfusion Set (ชุดใหเลือด) (0xxx)จํานวน 500 เซ็ต 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด PR8000064110440 17/11/2563 - -

8987 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000064110442 17/11/2563 - -

8988 ซื้อ Electrode Pad (Red Dot - 2238) จํานวน 120 แพ็ค 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด PR8000064110435 17/11/2563 - -

8989 ขออนุมัติจัดซื้อผามาน จํานวน 3 รายการ 28,560.00 28,560.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผามาน PO8000064110060 23/11/2563 - -

8990 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แทนคุณ เมดิคอล PR8000064110446 18/11/2563 - -

8991 ขอซื้อ Sticker Direct thermal 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ จี เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR8000064110469 23/11/2563 - -

8992 ขออนุมัติจางเดินสายสัญญาณใยแกวนําแสง จํานวน 1 งาน 144,450.00 144,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด PO8000064110062 23/11/2563 - -

8993 ขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศและปมน้ําทิ้ง 69,443.00 69,443.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PO8000064110059 23/11/2563 - -
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8994 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 1,470.00 1,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด PR8000064110485 24/11/2563 - -

8995 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จํากัด PR8000064110486 24/11/2563 - -

8996 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 5,896.77 5,896.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000064110490 24/11/2563 - -

8997 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) PR8000064110491 24/11/2563 - -

8998 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110498 24/11/2563 - -

8999 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110493 24/11/2563 - -

9000 ซื้อรถเข็นอาหาร แบบ 40 ถาด จํานวน 2 คัน 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จํากัด PO8000064110068 24/11/2563 - -

9001 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 22,320.00 22,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด PR8000064110495 24/11/2563 - -

9002 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 31,245.00 31,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด PR8000064110500 24/11/2563 - -

9003 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 41,088.00 41,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110488 24/11/2563 - -
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9004 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 70,600.00 70,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000064110505 24/11/2563 - -

9005 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 74,600.00 74,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064110502 24/11/2563 - -

9006 คาบริการสลายนิ่ว 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย เซอรวิสเซส จํากัด PO8000064110075 27/11/2563 - -

9007 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110489 24/11/2563 - -

9008 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 85,065.00 85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110512 25/11/2563 - -

9009 ซื้อ Disposable Breathing Circuit For Adult จํานวน 25 ชุด 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110518 25/11/2563 - -

9010 ซื้อ FAB - Opsite  Post Op 9.5 x 8.5 cm  จํานวน 10 กลอง 8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000064110517 25/11/2563 - -

9011 ซื้อ Glove disposable Sterile # 6.5 (S) ขาง จํานวน 50 กลอง 31,600.00 31,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด PR8000064110521 25/11/2563 - -

9012 ซื้อ Granudacyn Solution 500 ml จํานวน 3 ขวด 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110519 25/11/2563 - -

9013 ซื้อ HF Scagel 19 GM จํานวน 20 หลอด 3,712.90 3,712.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110520 25/11/2563 - -
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9014 ซื้อ ชุดวิเคราะห UBT จํานวน 10 ชุด 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110523 25/11/2563 - -

9015 ซื้อ1. Syring Dispos. 3 ml (unlock) จํานวน 200 กลอง 2. Syring 

Insulin # 27 G x 1/2 นิ้ว จํานวน 100 กลอง

60,990.00 60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110516 25/11/2563 - -

9016 ซื้อ Opsite 15Cm x 28Cm. จํานวน 20 กลอง 16,906.00 16,906.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000064110522 25/11/2563 - -

9017 ซื้อ 1. Syringe Dispose 5ml (unlock) จํานวน 200 กลอง 2. 

Syringe Dispose 50 ml (unlock) จํานวน 60 กลอง

52,216.00 52,216.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110540 26/11/2563 - -

9018 ซื้อ 8701-เครื่องชวยเดินชนิด 4 ขา (Walker) จํานวน 24 อัน 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง PR8000064110533 26/11/2563 - -

9019 ซื้อ Glove disposable Sterile # S (คู) จํานวน 20 กลอง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด PR8000064110537 26/11/2563 - -

9020 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

85,250.00 85,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000064110535 26/11/2563 - -

9021 ซื้อ Three Way Stopcock (RType) จํานวน 50 กลอง 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110539 26/11/2563 - -

9022 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

46,545.00 46,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110538 26/11/2563 - -

9023 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) PR8000064110534 26/11/2563 - -
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9024 ซื้อ Philadelphia Cervical Collar No.M จํานวน 12 ตัว 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด PR8000064110536 26/11/2563 - -

9025 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย 

ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร PO8000064110078 30/11/2563 - -

9026 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนธันวาคม 2563 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด PO8000064110085 30/11/2563 - -

9027 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนธันวาคม 2563 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด PO8000064110084 30/11/2563 - -

9028 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนธันวาคม 2563 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด PO8000064110083 30/11/2563 - -

9029 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม โครงการทัศนศึกษาดานวิชาการ คุณธรรม 

จริยธรรม สําหรับนักเรียนชั้น ม. 5

1,470.00 1,470.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา  แพงมา PR9000064110076 9/11/2563 - -

9030 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศโครงการทัศนศึกษาดานวิชาการ 

คุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักเรียน ม. 5

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล PR9000064110075 9/11/2563 - -

9031 ขออนุมัติคาพวงมาลัยธูปเทียนไหวพระโครงการทัศนศึกษาดานวิชาการ

 คุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักเรียนชั้น ม. 5

10,740.00 10,740.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตา  โกรภักดี PR9000064110082 9/11/2563 - -

9032 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาดานวิชาการ ม. 2 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล PR9000064110096 10/11/2563 - -

9033 ขออนุมัติคาเอกสารใบกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาดานวิชาการ ม. 2 990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น PR9000064110095 10/11/2563 - -
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9034 คาบํารุงรักษาและดูแลลิฟท จํานวน 12 เดือน 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PO9000064110004 12/11/2563 - -

9035 ขออนุมัติคาปายประชาสัมพันธ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000064110078 6/11/2563 - -

9036 ขออนุมัติคาถายเอกสารประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000064110068 6/11/2563 - -

9037 ขออนุมัติคาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000064110081 9/11/2563 - -

9038 ขออนุมัติจัดซื้อคาปาซิเตอร 2 อัน 684.80 684.80 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชีนเนอรี่ PR9000064110077 9/11/2563 - -

9039 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 7 รายการ 18,250.00 18,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000064110080 9/11/2563 - -

9040 ขออนุมัติคาหนังสือ จํานวน 1  รายการ 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)อินเตอร

เนชันแนล จํากัด

PR9000064110079 9/11/2563 - -

9041 ขออนุมัติคาวัสดุ จํานวน 10 รายการ 3,523.00 3,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064110083 9/11/2563 - -

9042 ขออนุมัติคาซอมเครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000064110107 10/11/2563 - -

9043 ขออนุมัติคาวัสดุงานบานงานครัว 3 รายการ 4,312.10 4,312.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR9000064110201 10/11/2563 - -
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9044 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงาน 3 รายการ 4,312.10 4,312.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR9000064110102 10/11/2563 - -

9045 ขออนุมัติจัดซื้อระบบกลองวงจรปด อาคารการศึกษานานาชาติขั้น

พื้นฐาน จํานวน 1 ระบบ

96,500.00 96,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PO9000064110006 23/11/2563 - -

9046 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการ SAM Creative STEP 2 52,326.00 52,326.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมหาดแสงจันทร,            นายนพรุจ สิวัฒน

โสภา,      เทพประสิทธิ์ การคา,      นางสาวอุษา

 แกวอย,      นางสาวสภมาศ อนภักด,ี     บริษัท 

PR9000064110090 10/11/2563 - -

9047 ขออนุมัติซื้อวัสดุในโครงการ SAM Creative STEP 2 3,674.00 3,674.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย

บูรพา

PR9000064110101 10/11/2563 - -

9048 ขออนุมัติเชารถบัสปรับอากาศ โครงการ SAM Creative STEP 2 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล PR9000064110097 10/11/2563 - -

9049 ขออนุมัติเชารถตู โครงการ SAM Creative STEP 2 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชัญญานุช ขันแกว PR9000064110098 10/11/2563 - -

9050 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 6,375.78 6,375.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR9000064110251 26/11/2563 - -

9051 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการเพิ่มทักษะดานดนตรีสากล 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระมิวสิค จํากัด PR9000064110016 2/11/2563 - -

9052 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,258.00 1,258.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064110021 2/11/2563 - -

9053 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษคําตอบ 60 ขอ (วพ.) 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064110014 2/11/2563 - -
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9054 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด PR9000064110005 2/11/2563 - -

9055 ขออนุมัติจัดซื้อบัตรนักเรียน 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอารเอ็นเตอรไพรส จํากัด PR9000064110027 3/11/2563 - -

9056 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด PR9000064110036 3/11/2563 - -

9057 ขออนุมัติจัดซื้อไสกรองเครื่องกรองน้ํา 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง บจ. ฟวเตอรมารท PR9000064110026 3/11/2563 - -

9058 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 2,665.00 2,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064110044 4/11/2563 - -

9059 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการคายพฤษาดาราศาสตร 5,360.00 5,360.00 เฉพาะเจาะจง นางวิลาวรรณ  แซสม            บจ. สิริวทยา

ภัณฑไบโอเทค

PR9000064110045 4/11/2563 - -

9060 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณจายไฟฟา 2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000064110047 4/11/2563 - -

9061 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารและอาหารวางฯ สําหรับนักเรียน

และบุคลากร วันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

83,505.50 83,505.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด,             

           บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน),    

                  นายธํารค ศิลรัตน,            นางวี

ระวรรณ หวะสุวรรณ,   นายวิโรจน ฐิรายุวัฒน,    

   นายสมยศ หนันศิร,ิ             นางสาวนารีรัตน

 ฤทธิรุตม, นางสาวสุกัลยา อิ่มจันทึก,      รานวา

เลนเซีย อางศิลา,       นางสมปอง ทองโท,         

  Brother Bakery,            รานขนมไทยบาน

วอนนภา

PR9000064110059 5/11/2563 - -
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9062 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด PR9000064110057 5/11/2563 - -

9063 ขออนุมัติคาปายไวนิลกิจกรรมเสนทางธรรม 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000064110054 5/11/2563 - -

9064 ขออนุมัติคาอุปกรณกิจกรรมเสนทางธรรม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามเซรามิกส      ,  รานดอกกไมเจียมจิต PR9000064110052 5/11/2563 - -

9065 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย 

วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

90,405.00 90,405.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000064110055 5/11/2563 - -

9066 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่

 9, 11 และ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

32,992.70 32,992.70 เฉพาะเจาะจง นางสนฐณา กสิณเวทย PR9000064110058 5/11/2563 - -

9067 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถม วันที่ 9, 11 และ

 13 พฤศิกายน พ.ศ. 2563

49,579.35 49,579.35 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญยืน เผื่อนผัน PR9000064110056 5/11/2563 - -

9068 ขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย  พรมสอน PR9000064110065 6/11/2563 - -

9069 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก งานศึกษาดูงานการเปนเจาภาพกีฬาสาธิต

สามัคคี ครั้งที่ 45

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคถาวร PR9000064110087 10/11/2563 - -

9070 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000064110104 10/11/2563 - -

9071 ขออนุมัติซอมเครื่องตัดหญาพรอมคาแรง 670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต (1997) จํากัด PR9000064110122 12/11/2563 - -
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9072 ขออนุมัติซอมประตูกระจก จํานวน 1 งาน 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ PR9000064110124 12/11/2563 - -

9073 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปา จํานวน 8 รายการ 8,553.58 8,553.58 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000064110114 12/11/2563 - -

9074 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2 รายการ 7,222.50 7,222.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000064110127 12/11/2563 - -

9075 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุประปา จํานวน 8 รายการ 8,410.20 8,410.20 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000064110126 12/11/2563 - -

9076 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 7 รายการ 1,401.70 1,401.70 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชีนเนอรี่ PR9000064110125 12/11/2563 - -

9077 ขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 5 รายการ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชีนเนอรี่ PR9000064110116 12/11/2563 - -

9078 ขออนุมัติจางเปลี่ยนคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000064110130 12/11/2563 - -

9079 ขออนุมัติจางดูดสิ่งปฏิกูล 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส   เงินทองบริการ PR9000064110131 12/11/2563 - -

9080 ขออนุมัติจางซอมฉากบังหองน้ํา สระวายน้ํา 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ PR9000064110133 13/11/2563 - -

9081 ขออนุมัติจางซอมระบบกรองน้ําสระวายน้ําพรอมคาแรง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานพูลช็อป PR9000064110134 13/11/2563 - -
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9082 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064110135 13/11/2563 - -

9083 ขออนุมัติซื้อสารเคมีปรับสภาพน้ํา จํานวน 3 รายการ 54,300.04 54,300.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ฟอร ยู จํากัด PR9000064110132 13/11/2563 - -

9084 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย 

วันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

90,160.00 90,160.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000064110184 17/11/2563 - -

9085 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนIEP วันที่ 

23 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

73,661.00 73,661.00 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา สีกา PR9000064110186 17/11/2563 - -

9086 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถม วันที่ 23 - 27 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

69,508.50 69,508.50 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองเจียม PR9000064110185 17/11/2563 - -

9087 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเย็นสําหรับประชุมเตรียมความพรอมเปน

เจาภาพกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 วันที่ 23 พ.ย. 63

7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทิมา โพธิ์ทอง PR9000064110188 18/11/2563 - -

9088 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ความเปนผูนําและจิตสาธารณะ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000064110206 24/11/2563 - -

9089 ขออนุมัติจัดซื้อของรางวัลกิจกรรมหองเรียนสะอาดนาอยู 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064110208 24/11/2563 - -

9090 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณในการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพความเปนผูนําและจิตสาธารณะ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064110205 24/11/2563 - -

9091 ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพความเปนผูนํา

และจิตสาธารณะ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเปรมสุข                      Up to You sport

 bangsaen

PR9000064110204 24/11/2563 - -
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9092 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด PR9000064110226 25/11/2563 - -

9093 ขออนุมัติซื้อเมาส จํานวน 3 อัน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR9000064110242 26/11/2563 - -

9094 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ความเปนผูนําและจิตสาธารณะ วันที่ 27 พ.ย. 2563

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ทองโท PR9000064110241 26/11/2563 - -

9095 ขออนุมัติจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว 10 ตัว 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ คลองแคลว PR9000064110041 4/11/2563 - -

9096 ขออนุมัติจัดจางรื้อกระเบื้องและซอมเปลี่ยนฝาไม 43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทัน บุตรทะนา PR9000064110038 4/11/2563 - -

9097 ขออนุมัติดูดสิ่งปฏิกูลหองน้ําวิชาการ อาคารพิบูลสุข ฝายปฐมวัย 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง  นายมนูญ เกษนอก PR9000064110040 4/11/2563 - -

9098 ขออนุมัติจัดซื้อแผนยางจิ๊กซอล ขนาด 20 มิลลิเมตร พรอมติดตั้ง 33,700.00 33,700.00 เฉพาะเจาะจง รานของเลนสนาม (นายวรชิต วัฒนาพิบูลชัย) PR9000064110037 4/11/2563 - -

9099 ขออนุมัติปดหนาตางบานเกร็ดหองเรียน เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา และ

ทําความสะอาดหองเรียน

8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทัน บุตรทะนา PR9000064110039 4/11/2563 - -

9100 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ JIP 12,700.00 12,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน S-estore PR9000064110200 10/11/2563 - -

9101 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 11 รายการ 9,930.00 9,930.00 เฉพาะเจาะจง รานคัดสรรเครื่องเขียนและอุปกรณสํานกงาน PR9000064110092 10/11/2563 - -
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9102 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 11 รายการ 17,084.50 17,084.50 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR9000064110091 10/11/2563 - -

9103 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 12 รายการ 13,145.00 13,145.00 เฉพาะเจาะจง รานสเตชั่นเนอรรี่เครื่องเขียน PR9000064110093 10/11/2563 - -

9104 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณในการจัดโครงการ Father's Day 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR9000064110110 11/11/2563 - -

9105 ขออนุมัติซื้อคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 

เครื่อง

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PO9000064110010 30/11/2563 - -

9106 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ํามันจักรยานยนต 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.วงศทรายทอง

PR2600064110001 2/11/2563 - -

9107 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่ม 200 แพ็ค 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR2600064110003 2/11/2563 - -

9108 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องมัลติโปรเจคเตอร 2 เครื่อง 59,400.00 59,400.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR2600064110005 2/11/2563 - -

9109 ขอความเห็นชอบในการจัดหาแบตเตอรี่ UPS เปลี่ยนทดแทนของเดิมม

ที่เสื่อมสภาพ

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง
นิวทาวน เทคนิค

PR2600064110007 4/11/2563 - -

9110 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ บุญมวง PR2600064110008 4/11/2563 - -

9111 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโคมไฟสปอรตไลท 2 ดวง 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง
นิวทาวน เทคนิค

PR2600064110009 4/11/2563 - -
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9112 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมปมน้ําปบริเวณหอพัก 40,499.50 40,499.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บารโคล-แอร (ประเทศไทย) จํากัด PR2600064110021 5/11/2563 - -

9113 ขอความเห็นชอยในการซอมแซมตูเเช 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร พรหมแสง PR2600064110022 5/11/2563 - -

9114 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ บุญมวง PR2600064110023 5/11/2563 - -

9115 ขอความเห็นชอบในการจัดหาตราประทับ วิทยาลัยนานาชาติ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นายวิทวัส สุกใส

PR2600064110024 5/11/2563 - -

9116 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมทอสปริงเกอร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน มีจินดา PR2600064110025 5/11/2563 - -

9117 ขอความเห็นขอบในการจัดจางทําโบรชัวร 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR2600064110033 9/11/2563 - -

9118 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมรถยนต นค-8305 3,450.75 3,450.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2600064110034 9/11/2563 - -

9119 ขอความเห็นชอบในการจัดจาซอมแซมครุภัณฑ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600064110035 9/11/2563 - -

9120 ขอความเห็นชอบในกรจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ 18,700.00 18,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR2600064110037 9/11/2563 - -

9121 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ํามันรถยนต 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร PR2600064110041 11/11/2563 - -
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9122 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิ 14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส อี ซี เทคโนโลยี จํากัด PR2600064110042 11/11/2563 - -

9123 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศชํารุด 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ บุญมวง PR2600064110046 11/11/2563 - -

9124 ขอความเห็นชอบในการจัดจางเปลี่ยนยางรถยนต 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2600064110047 11/11/2563 - -

9125 ขอความเห็นชอบในการจัดจางเปลี่ยนอะไหลลิฟตโดยสาร อาคาร

วิทยาลัย

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด PR2600064110048 11/11/2563 - -

9126 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใชในโครงการ BFA 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ลูกน้ําเซอรวิส 2. นางอุไรรัตน กาญจนะประยูร

 3. นางภัทรวรรณ  กงมณี 4. นางอรอนงค เอม

รัตน 5. บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 

(มหาชน) 6. บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 7. 

นายพงศเพชร  ดาวเรือง 8. นายสนั่น  เดชชีวะ 9.

 รานสุวรรณพร (พาหุรัด) 10. รานเอ็ม เอส 

โฆษณา 11. บริษัท ชลบุรีอารตมีเดีย กรุป จํากัด 

12. Ikano (Thailand) Limited 13. หางหุนสวน

จํากัด พรอมดีไซน แอดเวอรไทซิ่ง แอนด ปริ้นท

PR2600064110054 16/11/2563 - -

9127 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุสําหรับซอมอาคารหอพัก 71,440.00 71,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด PR2600064110070 23/11/2563 - -

9128 ขอความเห็นชอบในการจัดหารีโมทเครื่องปรับอากาศ จํานวน 60 อัน 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยรีโมท จํากัด PR2600064110071 23/11/2563 - -
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9129 ขอความเห็นชอบในการจัดหาไมอัดรองเตียง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที่นอนปเตอรแพน จํากัด PR2600064110072 23/11/2563 - -

9130 ขอความเห็นชอบในการจัดหาพวงกุญแจพลาสติกและเชือกฟาง 1,048.60 1,048.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR2600064110073 23/11/2563 - -

9131 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุสํานักงาน 10,219.57 10,219.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR2600064110074 24/11/2563 - -

9132 ขอความเห็นชอบในการเปบลี่ยนอะไหลในลิฟตโดยสาร 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด PR2600064110079 25/11/2563 - -

9133 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมกระเบื้องปูด 61,095.60 61,095.60 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600064110080 25/11/2563 - -

9134 ขอความเห็นชอบในการซอมแซมปมน้ํา อาคารหอพัก 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PR2600064110081 25/11/2563 - -

9135 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําจืด 20,000 ลิตร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลอ กองวาจา PR2600064110082 25/11/2563 - -

9136 ขอความเห็นชอบในการจัดจางถายเอกสารและเขาเลม 4,523.60 4,523.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก,นายวิทวัส สุกใส PR2600064110086 26/11/2563 - -

9137 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่ม 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR2600064110087 26/11/2563 - -

9138 ขอความเห็นอบในการจัดน้ํามันเติมรถจักรยานยนต 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง PR2600064110088 26/11/2563 - -
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9139 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซักผาปูที่นอน เดือน ธันวาคม 2563 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด PO2600064010001 13/1/2564 - -

9140 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพัก 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ บุญมวง PR2600064110090 26/11/2563 - -

9141 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องสํารองไฟฟา APC 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400064110001 2/11/2563 - -

9142 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง คณะรัฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร PR1400064110011 2/11/2563 - -

9143 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก PR1400064110009 2/11/2563 - -

9144 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ

PR1400064110008 2/11/2563 - -

9145 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ม.ธรรมศาสตร PR1400064110007 2/11/2563 - -

9146 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหลอดไฟฟา 9,720.00 9,720.00 เฉพาะเจาะจง เฮงไจเส็ง PR1400064110002 2/11/2563 - -

9147 ขอความเห็นชอบเสนอเชารถตู 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. สมโภช สมสามารถ PR1400064110032 11/11/2563 - -

9148 ขอความเห็นชอบเสนอเชารถบัสปรับอากาศ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพยเจริญ แทรเวล จํากัด PR1400064110028 11/11/2563 - -
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9149 ขอความเห็นชอบเสนอจัดกิจกรรมสัมพันธ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุศร ดีวงษ PR1400064110029 11/11/2563 - -

9150 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต PR1400064110048 13/11/2563 - -

9151 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําสติ๊กเกอรผานจุดคัดกรอง 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1400064110035 13/11/2563 - -

9152 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อสติ๊กเกอรสี 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR1400064110034 13/11/2563 - -

9153 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อครุภัณฑสํานักงาน 22,400.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR1400064110036 13/11/2563 - -

9154 ขอความเห็นชอบเสนอทําตรายางดามไม 1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1400064110061 25/11/2563 - -

9155 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟาใส PR1400064110066 26/11/2563 - -

9156 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคากระเชาผลไมฯ 17,000.00      17,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยลดา  จันทรเดช PR0206064110227 1/12/2020 - -

9157 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาโทรศัพทเคลื่อนที่ 12,990.00      12,990.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วันเพ็ญ  แสงสวาง PR0206064110163 1/12/2020 - -

9158 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาของที่ระลึก 17,900.00      17,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประพรพรรณ เผือกจันทึก PR0206064110225 1/12/2020 - -

9159 ขออนุมัติจัดเชา คาภาชนะเลี้ยงรับรอง พรอมคาลางและขนสง จํานวน 

1 งาน

6,106.00 6,106.00 เฉพาะเจาะจง พีพีแคทเธอริ่ง PR0206064120006 1/12/2020 - -
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9160 ขออนุมัติจัดจางทําปายประชาสัมพันธ  จํานวน 3 รายการ 9,650.00 9,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR0206064120018 2/12/2020 - -

9161 ขออนุมัติจัดจาง ซักรีดผาปูโตะ จํานวน 20 ชุด 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรรัตน  สุทธิชัย PR0206064120024 2/12/2020 - -

9162 ขออนุมัติจัดเชาเตนท ขนาด 4*12 เมตร จํานวน 1 หลัง 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เทงเจียว PR0206064120026 2/12/2020 - -

9163 จางตกแตงสถานที่ (ดอกไมประดับและฉากตกแตงพรอมไฟ) จํานวน 1 

งาน

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร PR0206064120019 2/12/2020 - -

9164 ขออนุมัติจัดซื้อ อาหารแหงสําหรับทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน 1 

งาน

4,450.00 4,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด PR0206064120020 2/12/2020 - -

9165 ขออนุมัติจัดซื้อระบบภาพหองประชุม 406 1 ระบบ 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง รานกัลยาณมิตร 48 PR0206064120212 18/12/2020 - -

9166 ขออนุมัติจัดจางเขาเลมเอกสารสันเกลียว จํานวน 30 ชุด 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง วันธวัช  เรืองศรี PR0206064120216 18/12/2020 - -

9167 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องไทยธรรม ดอกไมโตะหมูบูชา และสายสิญจน 

จํานวน 1 งาน

6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist PR0206064120251 23/12/2020 - -

9168 ขออนุมัติจัดซื้อพวงมาลัย และผลไมสําหรับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จํานวน 2 

งาน

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด PR0206064120249 23/12/2020 - -

9169 ขออนุมัติจัดจางตรวจเช็ค ลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 4 

เครื่อง

3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206064120242 23/12/2020 - -

9170 ขออนุมัติจัดจางซักผาปูสําหรับที่นั่ง พระสงฆ และผาจับจีบที่นั่งพระสงฆ

 จํานวน 1 งาน

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง รัน & พั้นซื รับซักรีด PR0206064120252 23/12/2020 - -
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9171 ขออนุมัติจัดซื้อ ชุดผสมสี สําหรับเครื่องพิมพ จํานวน 1 ชุด 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064120243 23/12/2020 - -

9172 ขออนุมัติจัดซื้อ กระเชาสวัสดีปใหม จํานวน 4 กระเชา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล PR0206064120265 24/12/2020 - -

9173 ขออนุมัติจัดซื้อฟลมกรองแสงขนาด 80% พรอมติดตั้ง จํานวน 6 บาน 

(642*6 ชิ้น)

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม PR0206064120016 2/12/2020 - -

9174 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 6 อัน 630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค PR0206064120069 7/12/2020 - -

9175 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ Brother LC3619 ดํา แดง ฟา และ

เหลือง จํานวน 8 ตลับ

5,240.00 5,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064120066 7/12/2020 - -

9176 ขออนุมัติจัดจางทําปาย Backdrop 1.2*3 เมตร 1 ปาย 648.00 648.00 เฉพาะเจาะจง รานพี.พี.ไซนเมกเกอร PR0206064120240 23/12/2020 - -

9177 ขออนุมัติจัดจางซอมรถจักรยานยนต ชบ. 288 จํานวน 1 คัน 1,060.00 1,060.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน PR0206064120308 28/12/2020 - -

9178 ขออนุมัติจัดจางทําสติ๊กเกอรคานิยมของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อ

เผยแพรและประชาสัมพันธคานิยมของมหาวิทยาลัยบูรพาไปยัง

หนวยงานตางๆ

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0206064120007 1/12/2020 - -

9179 ขออนุมัติเบิกคาหองประชุม เพื่อใชในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติเรื่อง 

การจัดทําแผนปฏิบัติการที่สนับสนุนการดําเนินงานใหสอดคลองรับกับ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 2-3 ธ.ค. 63

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง เรือนวารี PR0206064120036 4/12/2020 - -
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9180 ขออนุมัติเบิกคากระเชาของขวัญผลิตภัณฑดอยคํา เพื่อมอบให ดร.อร

สา  ภาววิมล ทําหนาที่วิทยากรโครงการอบรมเรื่อง การผลิตและ

พัฒนากําลังคนคุณภาพในยุค New Normal ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.

 2563

1,290.00 1,290.00 เฉพาะเจาะจง รานรักผัก รักสุขภาพ PR0206064120070 8/12/2020 - -

9181 ขออนุมัติเบิกคาปายไวนิล จํานวน 67 ปาย เพื่อใชในการลงคะแนนการ

เลือกกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ไมต่ํากวารองศาสตราจารย ประเภทคณาจารยประจํา จากกลุม

สาขาวิชา ในวันที่ 22 ธ.ค. 63

8,001.46 8,001.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0206064120153 17/12/2020 - -

9182 ขออนุมัติจัดซื้อกระเชา เพื่อมอบให ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย เศรษฐ

อนวัช ทําหนาที่วิทยากรโครงการอบรมเรื่อง การผลิตและพัฒนา

กําลังคนคุณภาพในยุค New Normal ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

1,290.00 1,290.00 เฉพาะเจาะจง รานรักผัก รักสุขภาพ PR0206064120211 18/12/2020 - -

9183 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องพิมพ และสแกนเนอร 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064100074 2/11/2020 - -

9184 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (หมีกเครื่องพิมพ)

 ฝายรับรายงานตัว

5,800.00        5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064120141 16/12/2020 - -

9185 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางปรับปรุงระบบกลองวงจรปด อาคารพักอาศัย

บุคลากร 5 ชั้น (อาคาร เอ บี ซี ด)ี

65,270.00 65,270.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206064110046 2/12/2020 - -

9186 ขออนุมติเบิกเงินคาลางทําความสะอาด เครื่องปรับอากาศ จํานวน41 

เครื่อง

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206064120038 4/12/2020 - -

9187 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุไฟฟา จํานวน 5 รายการ 29,760.00 29,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0206064120047 6/12/2020 - -

9188 ขออนุมัติเบิกเงินคาลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จํานวน 78 

เครื่อง

50,825.00 50,825.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206064120048 6/12/2020 - -
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9189 ขออนุมัติเบิกเงินคาลอยาง ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 8 ลอ 1,112.80 1,112.80 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206064120051 6/12/2020 - -

9190 ขออนุมัติเบิกเงินคาน้ํายาดับเพลิง และเชื้อเพลิง 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง

รานหวยกะป การดับเพลิง 

PR0206064120063 7/12/2020 - -

9191 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเดินทอน้ําดีใหม เปลี่ยนทอสุขภัณฑ และ

เปลี่ยนทอน้ําทิ้งและทอน้ําทิ้งซิงค

30,024.20 30,024.20 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR0206064120107 12/12/2020 - -

9192 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับซอมแซม 5,173.45 5,173.45 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206064120106 12/12/2020 - -

9193 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุจํานวน 3 รายการ 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR0206064120105 12/12/2020 - -

9194 ขออนุมัติเบิกเงินคาติดทับทิมสะทอนแสง 8 ดวง พรอมอะไหล 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด PR0206064120104 12/12/2020 - -

9195 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถอเนกประสงค ทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี 

จํานวน 10 รายการ

30,460.00 30,460.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร PR0206064120103 12/12/2020 - -

9196 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถทะเบียน นค-7208 ชลบุรี จํานวน 20 

รายการ

18,506.72 18,506.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR0206064120102 12/12/2020 - -

9197 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 3 รายการ 1,128.85 1,128.85 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206064120112 14/12/2020 - -

9198 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอไมโครโฟน พรอมขาตั้ง ยางกันกลิ้ง จํานวน 17 

ชุด

26,775.00 26,775.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0206064120132 15/12/2020 - -

9199 ขออนุมัติเบิกเงินคาลางเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206064120120 15/12/2020 - -
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9200 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมคอมพิวเตอร Notebook จํานวน 4 รายการ 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064120157 16/12/2020 - -

9201 ขออนุมัติเบิกเงินคาบรรจุน้ํายาดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง จํานวน 10 ถัง 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง

รานหวยกะป การดับเพลิง 

PR0206064120156 16/12/2020 - -

9202 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถบัส จํานวน 2 คน 41,588.76 41,588.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด PR0206064120166 16/12/2020 - -

9203 ขออนุมัติเบิกเงินคาลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จํานวน 41 

เครื่อง

35,524.00 35,524.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR0206064120200 17/12/2020 - -

9204 ขออนุมัติเบิกเงินคากอกอาง จํานวน 1 อัน 727.60 727.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206064120201 17/12/2020 - -

9205 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ จํานวน 3 รายการ 3,739.65 3,739.65 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206064120186 17/12/2020 - -

9206 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถยนต 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร PR0206064120244 23/12/2020 - -

9207 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถอเนกประสงค ทะเบียน ขค-5391 

ชลบุรี จํานวน 4 รายการ

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร PR0206064120269 25/12/2020 - -

9208 ขออนุมัติเบิกเงินคาสติ๊กเกอรโลโกมหาวิทยาลัย ขนาด 12 มม. จํานวน 

5 ตร.ม.

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ PR0206064120274 25/12/2020 - -

9209 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุไฟฟา 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. PR0206064120293 27/12/2020 - -

9210 ขออนุมัติเบิกเงินคากระเชาของขวัญ ''สวัสดีปใหม'' จํานวน 2 กระเชา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอัษฎาวุฒิ จันทรสี

PR0206064120318 29/12/2020 - -
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9211 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับใชทําความสะอาดอาคารที่พักบุคลากร ชั้น 8

 และบานพักวิลลา B

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามแม็คโคร PR0208064110036 1/12/2563 - -

9212 จางการแสดง ประกอบโครงการ วิทย-ศิลป เกมส ประจําป พ.ศ. 2563 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิตา ทองเจือ และนางสาวทักษิณา เจือ

จันทร

PR0208064120003 2/12/2563 - -

9213 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ และของรางวัล ประกอบโครงการ วิทย-ศิลป เกมส 

ประจําป พ.ศ. 2563

4,366.00 4,366.00 เฉพาะเจาะจง ราน Samashop PR0208064120004 2/12/2563 - -

9214 จัดซื้อขาวสารอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ สําหรับเขารวมการจัด

กิจกรรมเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและ

วันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2563

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีพีออล PR0208064120005 2/12/2563 - -

9215 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชประกอบการจัดโครงการเปดบานเฟรชชี่สูโลก

กิจกรรม 2020

9,690.00 9,690.00 เฉพาะเจาะจง รานผึ้งนอย รานกิจเจริญ รานบุญมา รานพิทยา

กอปปเซ็นเตอร รานอัย-โอม รานพลาสติก และ

รานอกาลิโก

PR0208064110063 3/12/2563 - -

9216 จางทําปายไวนิล สําหรับใชประกอบการจัดโครงการเปดบานเฟรชชี่สู

โลกกิจกรรม 2020

1,110.00 1,110.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท PR0208064110064 3/12/2563 - -

9217 ติดฟลมกรองแสง รถยนตหมายเลขทะเบียน 40-0209 จบ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง สนามเปาออโตแอร PR0208064120013 4/12/2563 - -

9218 เชาชุดการแสดงประกอบการจัดโครงการ Freshy Night 2020 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลานนา รานโอปองแปงสตูดิโอ และรานวีรวัฒน PR0208064110054 4/12/2563 - -

9219 ซื้อวัสดุสําหรับซอมแซมเครื่องตัดหญาแบบสายสะพายและเครื่องตัด

แตงกิ่งไม จํานวน 3 เครื่อง

2,430.00 2,430.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเซงฮวด PR0208064120011 4/12/2563 - -

9220 จัดซื้อวัสดุประกอบการจัดโครงการ Freshy Night 2020 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอกาลิโก รานโฆษิตวิทยา รานจ.เจริญพาณิชย 

รานดาวรุงคาผา รานผึ้งนอย รานสมทรง รานลิ้ม

ซิมงวด รานพลาสติก บจก ซีบี ออรกาไนเซอร 

PR0208064110053 4/12/2563 - -
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9221 ซื้อน้ํามันสําหรับใสเครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่งไม และรถยนตเพื่อ

การเกษตร

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพานิชทาใหม PR0208064120010 4/12/2563 - -

9222 จางทําปายไวนิลประกอบการจัดโครงการ Freshy Night 2020 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท PR0208064110055 4/12/2563 - -

9223 เชาเครื่องเสียงและเครื่องไฟประกอบการจัดโครงการ Freshy Night 

2020

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธุ ทับทอง PR0208064110056 5/12/2563 - -

9224 ซื้อใบพัดรีดน้ํา จํานวน 3 ใบ  สําหรับใชในการเปลี่ยนทดแทนใน

มอเตอรปมน้ํา 12.5 HP โรงสูบน้ําสระวายน้ํา

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอ็ม.เทรดดิ้งเอ็น

จิเนียริ่ง

PR0208064110017 7/12/2563 - -

9225 จัดซื้อสุขภัณฑ สําหรับซอมหอพักนิสิต 3 (หอง R302) 2,320.00 2,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ PR0208064100032 15/12/2563 - -

9226  เชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชในงานในหนวย

ซอมบํารุง ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด PR0208064100040 15/12/2563 - -

9227 ขออนุมัติเบิกคาจางทําพานพุมดอกไมสด (วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานปราณีดอกไมสด PR0208064120030 15/12/2563 - -

9228 เชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 5 เครื่อง สําหรับใชงานในหองการเงิน

และพัสดุ

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด PR0208064100042 15/12/2563 - -

9229 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศหอพักนิสิต 3 (เปลี่ยนขาแขวนคอนเดนซิ่ง

พรอมติดตั้ง) จํานวน 12 เครื่อง

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน หวังศิริ PR0208064110033 15/12/2563 - -

9230 จัดซื้อแบตเตอรี่สําหรับเครื่องสํารองไฟ จํานวน 34 กอน 14,280.00 14,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด PR0208064120036 16/12/2563 - -

9231 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง 13,170.00 13,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด PR0208064120037 16/12/2563 - -
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9232 จางเหมาเปลี่ยนวาลวควบคุมระบบนั ประปาอาคาร 100 ปฯ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอ็ม เทรดดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง PR0208064110051 21/12/2563 - -

9233 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ

ถนนคนเดินมอบูรพา

4,146.00 4,146.00 เฉพาะเจาะจง รานลานแชมปอิงคเจ็ท PR0209064120001 2/12/2020 - -

9234 ขออนุมัติเบิกคาประกันภัยรถยนต หมายเลขทะเบียน นข 3484 

สระแกว

32,066.83 32,066.83 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพประกันภัย จํากัด PR0209064120002 2/12/2020 - -

9235 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 17,792.00 17,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR0209064120003 2/12/2020 - -

9236 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางจัดทําพานพุมดอกไมสด เพื่อกิจกรรม

ในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอ

แหงชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมกนกไทย PR0209064120011 7/12/2020 - -

9237 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยภายในใหา

วิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

1,012.00 1,012.00 เฉพาะเจาะจง องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร PR0209064120012 7/12/2020 - -

9238 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต 

หมายเลขทะเบียน กค 3602 สระแกว

14,274.98 14,274.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระแกว ผูจําหนายโตโยตา จํากัด PR0209064120017 14/12/2020 - -

9239 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแก

ผูปฏิบัติงาน

1,971.60 1,971.60 เฉพาะเจาะจง รานแสงทิพยการไฟฟา

รานชัยประดิษฐวัฒนา

ราน ดี ดี วัฒนา

PR0209064120020 16/12/2020 - -

9240 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุที่ใชในโครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความ

สามัคคีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว ประจําป

งบประมาณ 2564

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน PR0209064120021 17/12/2020 - -

9241 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุซอมแซมและบํารุงรักษารถไถ 

หมายเลขทะเบียน ตค 4888 สระแกว ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

7,372.30 7,372.30 เฉพาะเจาะจง รานไทเชียงอะหลั่ย PR0209064120025 23/12/2020 - -
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9242 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองเรียน 

อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ จํานวน 3 เครื่อง

9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย PR0209064120024 23/12/2020 - -

9243 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาซอมแซมหอพักหญิงเกา เพื่อให

สามารถใชงานไดตามปกติ

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเทิง  ดิษฐวงษ PR0209064120028 23/12/2020 - -

9244 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมรถบัส หมายเลขทะเบียน 

40-0520 ชลบุรี

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ราน วงคสวัสดิ์ บริการ PR0209064120027 23/12/2020 - -

9245 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ําดื่มสําหรับรับรองแขก นิสิต และบุคลากร

ของกองบริหารวิทยาเขตสระแกว

810.00 810.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน PR0209064120029 23/12/2020 - -

9246 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองเรียน 

อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภจํานวน 1 เครื่อง

3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง ราน ยอรคเซอรวิส PR0209064120026 23/12/2020 - -

9247 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเครื่องมือตรวจสอบสายนําสัญญาณ 

(UTP&Fiber) ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

จํานวน 1 ชด

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอสพี เวิลด ไวด เทค จํากัด PO0209064120001 28/12/2020 - -

9248 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 4,947.92 4,947.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR0209064120038 30/12/2020 - -

9249 ซื้อกระดาษถายเอกสาร 19,581.00 19,581.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR0218064120010 15/12/2563 - -

9250 ซื้อวัสดุ จํานวน 9 ชนิด 12,604.60 12,604.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0218064120008 15/12/2563 - -

9251 จางทําความสะอาดตูเมนไฟฟา (MDB) หอพักกองกิจการนิสิต 1 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0218064120011 15/12/2563 - -

9252 จางซอมแซมทอสูบน้ําหอพักเทา-ทอง 4 33,540.00 33,540.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย PO0218064120003 17/12/2563 - -
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9253 ซื้อวัสดุ จํานวน 12 ชนิด 15,044.20 15,044.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จํากัด PR0218064120027 22/12/2563 - -

9254 ซื้อวัสดุ จํานวน 7 ชนิด 28,783.00 28,783.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0218064120026 22/12/2563 - -

9255 ขอความเเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมตูเมนไฟฟาที่

สนามเปตอง

2,700.00        2,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค PR0206064110217 1/12/2020 - -

9256 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตัดหญา 4

 ลอ

6,950.00        6,950.00 เฉพาะเจาะจง รานจิ๋วมอเตอร PR0206064120065 7/12/2020 - -

9257 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ 1,740.00        1,740.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0206064120133 15/12/2020 - -

9258 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาตรวจเช็คชุดควบคุม

คอนโทรลสระวายน้ํา

2,500.00        2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค PR0206064120131 15/12/2020 - -

9259 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาพิมพใบปริญญาบัตร 99,510.00      99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิวัฒนา การพิมพ แอนด ซัพพลาย จํากัด PR0206064110254 16/12/2020 - -

9260 ขออนุมัติเบิกคามานมวน จํานวน 1 งาน เพื่อติดตั้งมานมวนหองกอง

บริหารการวิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากของเดิมชํารุดทรุดโทรม

31,400.00 31,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มณพัณฐ รุงวัฒนกนกกุล PR0206064100219 1/12/2020 - -

9261 ขออนุมัติจัดจางทําปายติดหนาแบบอคริริค เพื่อใชในการติดปายหนา

หองหวยงานภายในกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

46,800.00 46,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR0206064100222 1/12/2020 - -

9262 ขออนุมัติจัดจางทําวีดีโอพรีเซนต เพื่อใชในการประชาสัมพันธการ

ดําเนินการตางๆ ภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจาฏพัจน เพ็ชรรัตน PR0206064110199 1/12/2020 - -

9263 ขออนุมัติเบิกคาหมึกเครื่องพิมพ เพื่อใชในการดําเนินงานโครงการวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนรากฐาน

23,630.00 23,630.00 เฉพาะเจาะจง ดีดี ออฟฟศ PR0206064100215 1/12/2020 - -

หนา้ 1299



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9264 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการตอพวงเครื่องคอมพิวเตอร

กับปลั๊กไฟฟาของเจาหนาที่อุทยานวิทยาศาสตร และเพื่อใชในการเย็บ

เอกสารตางๆ ของอุทยานวิทยาศาสตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย

1,170.00 1,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0206064110202 1/12/2020 - -

9265 ขออนุมัติจัดทําตรายาง เพื่อใชในการประทับตราในเอกสารตางๆ 

ภายใตการดําเนินงานเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย

920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ วงษวัฒนพงษ PR0206064110201 1/12/2020 - -

9266 ขออนุมัติเบิกคาหมึกเครื่องพิมพ เพื่อใชในการจัดทําเอกสารตางๆ ของ

การดําเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการสารเคมี

6,920.00 6,920.00 เฉพาะเจาะจง ดีดี ออฟฟศ PR0206064100225 1/12/2020 - -

9267 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา เพื่อใชในการจัดเก็บสํารองไฟฟาของ

เครื่องคอมพิวเตอรที่ปฏิบัติงาน เพื่อปองกันขอมูลสูญหาย เมื่อ

กระแสไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยขัดของ

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064110205 1/12/2020 - -

9268 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา เพื่อใชในการจัดเก็บสํารองไฟฟาของ

เครื่องคอมพิวเตอรที่ปฏิบัติงาน เวลากระแสไฟฟาภายในมหาวิทยาลัย

ขัดของ เพื่อปองกันขอมูลสูญหาย

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064110211 1/12/2020 - -

9269 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา เพื่อใชในการจัดเก็บสํารองไฟฟาของ

เครื่องคอมพิวเตอรที่ปฏิบัติงานภายใตการดําเนินงานโครงการนํารอง

ภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรฯ เวลากระแสไฟฟาภายใน

มหาวิทยาลัยขัดของขณะปฏิบัติงาน เพื่อปองกันขอมลสญหาย

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064110204 1/12/2020 - -

9270 ขออนุมัติจัดซื้อไมโครโฟนไวเลส เพื่อใชในการสัมภาษณนักวิจัยที่ไดรับ

ทุนจากแหลงทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสู

ชุมชนรากฐานใหเปนไปดวยความเรียบรอยตอไป

7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดคาเมรา กรุป จํากัด PR0206064110200 1/12/2020 - -

หนา้ 1300



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9271 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปริ้นทเตอร เพื่อใชในการจัดพิมพเอกสารตางๆ 

ทางดานการเงิน งานสารบรรณ งานบุคคล และเอกสารอื่นๆ ที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ภายใตการดําเนินงานวิจัยและพัฒนารัฐรวม

เอกชนในเชิงพาณิชย

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064110203 1/12/2020 - -

9272 ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร เพื่อใชสําหรับประมวลผล ในการ

ดําเนินงานตามโครงการนํารองภายใตการดําเนินงานอุทยาน

วิทยาศาสตร

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064120060 7/12/2020 - -

9273 ขออนุมัติเบิกคาเขาเลมรายงานการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรให

เปนไปดวยความเรียบรอย

1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส PR0206064120059 7/12/2020 - -

9274 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการดําเนินงานตามโครงการนํา

รองภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย

6,831.00 6,831.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0206064120057 7/12/2020 - -

9275 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการดําเนินงานตามโครงการนํา

รองภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย

898.01 898.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0206064120058 7/12/2020 - -

9276 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการดําเนินงานตามโครงการนํา

รองภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย

428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0206064120067 7/12/2020 - -

9277 ขออนุมัติเบิกคาตรายาง เพื่อใชในการดําเนินงานตามโครงการนํารอง

ภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย

6,650.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส PR0206064120068 7/12/2020 - -

หนา้ 1301



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9278 ขออนุมัติเบิกคาซอมแซมเครื่องพิมพ หมายเลขครุภัณฑ 

56500201000107 เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064120079 8/12/2020 - -

9279 ขออนุมัติเบิกคาอุปกรณสํานักงาน จํานวน 4 รายการ เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภายใตการดําเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูฐานราก

12,150.00 12,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR0206064120074 8/12/2020 - -

9280 ขออนุมัติเบิกคาติดตั้งวอลเปเปอร เพื่อติดตั้งภายในหองปฏ บัติงาน

ภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออก

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มณพัณฐ รุงวัฒนกนกกุล PR0206064120080 8/12/2020 - -

9281 ขออนุมัติเบิกคาคอมพิวเตอร เพื่อใชในตัดตอภาพ และวิดีโอ และจัดทํา

ฐานขอมูลการวิจัยตางๆ ของกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

59,900.00 59,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064120077 8/12/2020 - -

9282 ขออนุมัติเบิกคาอุปกรณตอพวงโทรศัพท เพื่อใชในการตอพวงโทรศัพท 

ของผูปฏิบัติงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสู

ชุมชนฐานราก

65.00 65.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค PR0206064120078 8/12/2020 - -

9283 ขออนุมัติเบิกคาอุปกรณสํานักงาน จํานวน 3 รายการ เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภายใตการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนารัฐ

รวมเอกชนในเชิงพาณิชย

7,650.00 7,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR0206064120075 8/12/2020 - -

9284 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ สําหรับใชในงานตามโครงการวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064120092 9/12/2020 - -

9285 ขออนุมัติเบิกคาหนวยความจํา และอุปกรณจัดเก็บขอมูล สําหรับ

คอมพิวเตอร เพื่อใหคอมพิวเตอรเครื่องเดิมมีปะรสิทธิภาพในการใช

โปรแกรมพื้นฐานดานการออกแบบได

5,650.00 5,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206064120171 16/12/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9286 ขออนุมัติจัดจางทํางานพิมพปายโรลอัพ (Roll Up) เพื่อใชในการสื่อ

ประชาสัมพันธโครงการพัฒนาระบบนิเวศนเพื่อสรางผูประกอบการรุน

ใหม (Entrepreneuria; Ecosystem) ระหวางวันที่ 8 - 10 ม.ค. 64

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR0206064120169 17/12/2020 - -

9287 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่มของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย                        ราคาซื้อ 

3,500 บาท

PR0300064120011 1/12/2563 - -

9288 ขออนุมัติจัดซื้อกาวอีพ็อกซี กาวทาทอ และครอบทอ 1 นิ้วครึ่ง 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.เค.ฮารดแวร                 ราคาซื้อ 250

 บาท

PR0300064120002 1/12/2563 - -

9289 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษทิชชู กาแฟ คอฟฟเมต น้ําตาล และชา สําหรับ

นิสิตระดับปริญญาโท-เอก

4,791.75 4,791.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด    ราคาซื้อ 

4,791.75 บาท

PR0300064120047 3/12/2563 - -

9290 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 48,900.00 48,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย                ราคาซื้อ 

48,900 บาท

PO0300064120001 8/12/2563 - -

9291 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก (แกวน้ํามารคมุก)  (โครงการรณรงค

ประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี หัวขอ ''20 ธันวา กลับบาน

ใชสิทธิ เลือกตั้งทองถิ่น อยางสุจริตโปรงใส'' วันที่ 16 ธันวาคม 2563)

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      ราคาซื้อ 

1,100 บาท

PR0300064120104 9/12/2563 - -

9292 ขออนุมัติจัดซื้อดอกไมพิธีการ (ดอกไมติดหนาอก) (โครงการรณรงค

ประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด

ชลบุรี และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี หัวขอ ''20 ธันวา 

กลับบานใชสิทธิ เลือกตั้งทองถิ่น อยางสุจริตโปรงใส''' ในวันพุธที่ 16 

ธันวาคม 2563)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานเจียมจิตต                          ราคาซื้อ 300 

บาท

PR0300064120072 9/12/2563 - -

9293 ขออนุมัติจัดซื้อตนไมตกแตงสถานที่ (โครงการรณรงคประชาสัมพันธ

การเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี และนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี หัวขอ ''20 ธันวา กลับบานใชสิทธิ 

เลือกตั้งทองถิ่น อยางสุจริตโปรงใส'' วันที่ 16 ธันวาคม 2563)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเพียรไพร พันธุไม, รานเจมาลี    การเดน, 

รานลิลลี่โรสการเดน,       รานโยนาหพันธุไม, 

รานสวนเอเดน, รานเฟรนการเดนท, รานวาสนา

พันธุไม และรานทรัพยเจริญ                ราคาซื้อ

 10,000 บาท

PR0300064120105 14/12/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9294 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อชนิดเจลของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด           ราคาซื้อ 

30,000 บาท

PO0300064120002 16/12/2563 - -

9295 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณชาง คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 39,450.00 39,450.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค                ราคาซื้อ 

39,450 บาท

PO0300064120003 17/12/2563 - -

9296 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก โครงการดูงานทาเรือแหลมฉบัง วันที่ 23-24

 ธค. 2563

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      ราคาซื้อ 

540 บาท

PR0300064120132 18/12/2563 - -

9297 ขออนุมัติจางเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการดูงานทาเรือแหลมฉบัง 

วันที่ 23-24 ธ.ค. 2563

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา  ศรีสําอางค           ราคาจาง 

15,000 บาท

PO0300064120004 18/12/2563 - -

9298 ขออนุมัติจางเหมาจัดทํารูปเลม องคการบริหารสวนตําบลศาลาแดง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสรา  ทองกลาง              ราคาจาง 

1,800 บาท

โครงการบริการวิชาการ 18/12/2563 - -

9299 ขออนุมัติจัดจางเหมาจัดทํารูปเลม องคการบริหารสวนตําบลหัวสําโรง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสรา  ทองกลาง              ราคาจาง 

1,800 บาท

โครงการบริการวิชาการ 18/12/2563 - -

9300 ขออนุมัติจัดจางเหมาวิเคราะหขอมูล องคการบริหารสวนตําบลคลองนา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัร  เตรียมสกุล                ราคาจาง 

10,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 21/12/2563 - -

9301 ขออนุมัติจัดจางเก็บแบสอบถาม องคการบริหารสวนตําบลคลองนา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก  แกวโต            ราคาจาง 

10,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 21/12/2563 - -

9302 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร องคการบริหารสวนตําบลคลองนา 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ      ราคาจาง 

1,200 บาท

โครงการบริการวิชาการ 21/12/2563 - -

9303 ขออนุมัติจัดซื้อเจลแอลกอฮอล 4,499.99 4,499.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด    ราคาซื้อ 

4,499.99 บาท

PR0300064120137 21/12/2563 - -

9304 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร องคการบริหารสวนตําบลบางตีนเปด 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ      ราคาจาง 

1,200 บาท

โครงการบริการวิชาการ 22/12/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9305 ขออนุมัติจัดจางเก็บขอมูล องคการบริหารสวนตําบลบางตีนเปด 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศาชล  บุโรดม               ราคาจาง 

10,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 22/12/2563 - -

9306 ขออนุมัติจัดจางวิเคราะหขอมูล องคการบริหารสวนตําบลบางตีนเปด 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสินี  เชื้อเงิน                ราคาจาง 

10,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 22/12/2563 - -

9307 ขออนุมัติจางเหมาติดสติกเกอรของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ             ราคาจาง 

1,200 บาท

PR0300064120149 24/12/2563 - -

9308 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานงานบุคคล ประจําเดือน

มกราคม พ.ศ. 2564

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ  เรืองสวัสดิ์            ราคาจาง 

10,000 บาท

PR0300064120154 25/12/2563 - -

9309 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร A4 ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ      ราคาจาง 

8,000 บาท

PR0300064120155 25/12/2563 - -

9310 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานงานวิจัย บริการวิชาการ 

และสารบรรณ ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ           ราคาจาง 

10,000 บาท

PR0300064120156 28/12/2563 - -

9311 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานงานประชาสัมพันธ 

ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แกวแหวน                ราคาจาง 

10,000 บาท

PR0300064120157 28/12/2563 - -

9312 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานงานคอมพิวเตอร 

ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน  ฉันทโสภณ              ราคาจาง 

8,000 บาท

PR0300064120159 28/12/2563 - -

9313 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แกนสา 2,296.00 PR0400064120001 1/12/2563 - -

9314 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 700.00 PR0400064120010 3/12/2563 - -

9315 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 945.00 945.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 945.00 PR0400064120017 4/12/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9316 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 1,295.00 1,295.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 1,295.00 PR0400064120016 4/12/2563 - -

9317 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ 54.00 54.00 เฉพาะเจาะจง รานเจหมวยไขสด 54.00 PR0400064120019 4/12/2563 - -

9318 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 672.00 672.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นพรัตนาพร 672.00 PR0400064120020 4/12/2563 - -

9319 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา 960.00 PR0400064120023 7/12/2563 - -

9320 ขออนุมัติจางจัดทําปกประกาศนียบัตร 4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง ราน เจ.เอ็น โปรดักส 4,320.00 PR0400064120024 7/12/2563 - -

9321 ขออนุมัติจางจัดทําใบประกาศนียบัตร 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 960.00 PR0400064120025 7/12/2563 - -

9322 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 6,000.00 PR0400064120034 8/12/2563 - -

9323 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบการฝกอบรมฯ 2,118.00 2,118.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 2,118.00 PR0400064120033 8/12/2563 - -

9324 จางจัดทําสรุปรูปเลมโครงการฯ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 500.00 PR0400064120035 8/12/2563 - -

9325 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 5,900.00 PR0400064120038 9/12/2563 - -

9326 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 2,344.02 2,344.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 2,344.02 PR0400064120064 9/12/2563 - -
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9327 ขออนุมัติซื้อดอกไมติดหนาอกในพิธีมอบประกาศนียบัตร 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya florist 960.00 PR0400064120036 9/12/2563 - -

9328 ขออนุมัติซื้อดอกไมในพิธีมอบประกาศนียบัตร 2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya florist 2,040.00 PR0400064120065 14/12/2563 - -

9329 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามระยะการใชงานและ

ซอมเปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตาม

อายการใชงานของรถยนต

8,613.50 8,613.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด ประเทศไทย 

8,613.50

PR0400064120069 14/12/2563 - -

9330 ขออนุมัติซื้อเครื่องราชสักการะ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช 1,550.00 PR0400064120078 15/12/2563 - -

9331 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 55,000.00 PR0400064120077 15/12/2563 - -

9332 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 2,462.00 PR0400064120076 15/12/2563 - -

9333 ขออนุมัติซื้ออุปกรณเดินสายเมนไฟฟา 59,204.17 59,204.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลทติ้ง จํากัด 59204.17 PR0400064120091 16/12/2563 - -

9334 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จํากัด สาขา ม.บูรพา 180.00 PR0400064120090 16/12/2563 - -

9335 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 799.00 PR0400064120089 16/12/2563 - -

9336 ขออนุมัติจางจัดทํานามบัตร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 800.00 PR0400064120094 16/12/2563 - -

9337 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 5,900.00 PR0400064120096 16/12/2563 - -
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9338 ขออนุมัติซื้อตนทองอุไร 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นางวรางคนางค ชุนรัมย 1,700.00 PR0400064120092 16/12/2563 - -

9339 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด 2,782.00 PR0400064120098 17/12/2563 - -

9340 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับตกแตงบรรจุภัณฑ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 798.00 PR0400064120108 17/12/2563 - -

9341 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับตกแตงบรรจุภัณฑ 3,245.00 3,245.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.ที. 3,030.00 PR0400064120109 17/12/2563 - -

9342 ขออนุมัติซื้ออาหารแหงสําหรับตักบาตรพระสงฆ 6,240.00 6,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 3750.00 PR0400064120100 17/12/2563 - -

9343 ขออนุมัติจางจัดทําเอกสารประมวลรายวิชา 17,572.80 17,572.80 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 17,572.80 PR0400064120101 17/12/2563 - -

9344 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับตกแตงบรรจุภัณฑ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.ที. 900.00 PR0400064120111 17/12/2563 - -

9345 ขออนุมัติซื้อซองสําหรับใสการด 774.00 774.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 774.00 PR0400064120116 17/12/2563 - -

9346 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 78,900.00 78,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันเพ็ญ แดงโสภา 75,085.00 PR0400064120115 17/12/2563 - -

9347 ขออนุมัติซื้อกระเชาสําหรับใสของที่ระลึก 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 7,000.00 PR0400064120110 17/12/2563 - -

9348 ขออนุมัติซื้อสายรัดเคเบิลไทร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 250.00 PR0400064120118 18/12/2563 - -
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9349 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,569.00 1,569.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1569.00 PR0400064120125 21/12/2563 - -

9350 ขออนุมัติซื้อผลิตภัณฑทําความสะอาดผาเด็ก 433.00 433.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 433.00 PR0400064120126 21/12/2563 - -

9351 ขออนุมัติซื้อผาสําหรับปูโตะ 104.32 104.32 เฉพาะเจาะจง รานพอใจพานิช 104.32 PR0400064120123 21/12/2563 - -

9352 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 3,792.95 3,792.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 3,792.95 PR0400064120130 21/12/2563 - -

9353 ขออนุมัติจางเหมาบริการชวยเจาหนาที่เดินสายเมนไฟฟา 504.00 504.00 เฉพาะเจาะจง SOPHAVADY XIENGKHAMPHA 504.00 PR0400064120136 22/12/2563 - -

9354 ขออนุมัติจางเหมาบริการชวยเจาหนาที่เดินสายเมนไฟฟา 504.00 504.00 เฉพาะเจาะจง KHONE SOMPHAVONG 504.00 PR0400064120137 22/12/2563 - -

9355 ขออนุมัติจางเหมาบริการชวยเจาหนาที่เดินสายเมนไฟฟา 504.00 504.00 เฉพาะเจาะจง SISAMOUT PHENGSI 504.00 PR0400064120138 22/12/2563 - -

9356 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําการดปใหม 2,070.00 2,070.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 2,070.00 PR0400064120135 22/12/2563 - -

9357 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,500.00 PR0400064120139 23/12/2563 - -

9358 ขออนุมัติซื้อเครื่องสังฆทานและอัฐบริขาร 3,747.00 3,747.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด สาขาบางแสน 

3,747.00

PR0400064120140 23/12/2563 - -

9359 ขออนุมัติซื้อเครื่องสังฆทาน 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 540.00 PR0400064120142 23/12/2563 - -
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9360 ขออนุมัติซื้อเครื่องสังฆทาน 90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สังฆภัณฑ 90.00 PR0400064120143 23/12/2563 - -

9361 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร 3,540.00 3,540.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 3,540.00 PR0400064120148 24/12/2563 - -

9362 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ 1,430.00 1,430.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช 1,430.00 PR0400064120147 24/12/2563 - -

9363 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุงานบานงานครัว 2,276.00 2,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 2,276.00 PR0400064120159 24/12/2563 - -

9364 ขออนุมัติซื้ออาหารแหงสําหรับตักบาตรพระสงฆ 582.00 582.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด สาขาชลบุรี 582.00 PR0400064120160 24/12/2563 - -

9365 ขออนุมัติซื้ออาหารแหงสําหรับตักบาตรพระสงฆ 336.00 336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 336.00 PR0400064120161 24/12/2563 - -

9366 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบพิธีเคารพสิ่งศักดิ์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง จรูญรัตน ผองใส 2,743.00 PR0400064120158 24/12/2563 - -

9367 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00 PR0400064120149 24/12/2563 - -

9368 ขออนุมัติจางจัดทํารูปเลมรายงาน 1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 1,155.00 PR0400064120150 24/12/2563 - -

9369 ขออนุมัติจางเหมาบริการชวยเจาหนาที่เดินสายเมนไฟฟา 672.00 672.00 เฉพาะเจาะจง KHONE SOMPHAVONG 672.00 PR0400064120167 25/12/2563 - -

9370 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สังฆภัณฑ 360.00 PR0400064120162 25/12/2563 - -
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9371 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับบรรจุของที่ระลึก 3,575.00 3,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชวงศพัฒนา (2545) จํากัด 2,033.00 PR0400064120165 25/12/2563 - -

9372 ขออนุมัติจางเหมาบริการชวยเจาหนาที่เดินสายเมนไฟฟา 672.00 672.00 เฉพาะเจาะจง SISAMOUT PHENGSI 672.00 PR0400064120171 25/12/2563 - -

9373 ขออนุมัติจางเหมาบริการชวยเจาหนาที่เดินสายเมนไฟฟา 672.00 672.00 เฉพาะเจาะจง TOULA SOPHAVADY 672.00 PR0400064120172 25/12/2563 - -

9374 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 1,008.00 1,008.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมพูนุช กุลวงษ 1,008.00 PR0400064120163 25/12/2563 - -

9375 ขออนุมัติจางเหมาขนยายตูหนังสือ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง SOPHAVADY XIENGKHAMPHA 5,000.00 PR0400064120174 28/12/2563 - -

9376 ขออนุมัติจางจัดทําเอกสารประมวลรายวิชา 5,867.40 5,867.40 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 5,867.40 PR0400064120189 29/12/2563 - -

9377 ขออนุมัติจางเหมาขนยายตูหนังสือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง SOPHAVADY XIENGKHAMPHA 1,000.00 PR0400064120208 30/12/2563 - -

9378 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 10,369.98 10,369.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0400064120207 30/12/2563 - -

9379 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง อาภรณ วรรณจุฑา 1,000.00 PR0400064110190 27/11/2563 - -

9380 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 615.00 PR0400064110180 27/11/2563 - -

9381 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 500.00 PR0400064110199 30/11/2563 - -
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9382 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 818.00 PR0400064110204 30/11/2563 - -

9383 ขออนุมัติจางจัดทําเอกสารประมวลรายวิชา 27,203.40 27,203.40 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 27,203.40 PR0400064110201 30/11/2563 - -

9384 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถ พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ ตุลาผล 4,000.00 PR0400064110208 30/11/2563 - -

9385 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถ พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอพีทีทรานส 3,400.00 PR0400064110207 30/11/2563 - -

9386 จางเปลี่ยน BULB HDLP LOW BEAM H7 BULB และคาบริการ 588.50 781.1 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโตเซ็นเตอร จํากัด 0/1/1900 0/1/1900 - -

9387 ขอจางงานเดินไฟฟาปมน้ํา 7,543.50 7,543.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0500064110104 1/12/2563 - -

9388 จางเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศในหองโดยสารลิฟต แบบกรงกระรอก 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จํากัด PR0500064110066 1/12/2563 - -

9389 ขอซอมเครื่องพิมพ HPLaserjet M401 (ตะวันตก) 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0500064110067 1/12/2563 - -

9390 ขอซื้อโปรแกรมสแกนไวรัส (จิตวิทยา) 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0500064110071 1/12/2563 - -

9391 ขอซื้อแผนยิปซัมขาวเนียน ปุมกดน้ําดานบน และตูพลาสติกกันน้ํากัน

ฝุน พรอมชุดแมกุญแจล็อค

2,800.19 2,800.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด มาเกตติ้ง จํากัด PR0500064110105 1/12/2563 - -

9392 ขอซื้ออุปกรณจายไฟฟา AC Adapter (ตะวันตก) 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0500064120002 8/12/2563 - -
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9393 ขอซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (ตะวันตก) 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0500064110070 1/12/2563 - -

9394 ขอซื้อสปอรตไลทโซลารเซลล 14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด มาเกตติ้ง จํากัด PO0500064120003 8/12/2563 - -

9395 ขอซื้อวัสดุไฟฟา ประปา และการเกษตร จํานวน 15 รายการ 10.1 วัสดุ

ไฟฟาและประปา จํานวน 10 รายการ

936.00 936.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR0500064110075 1/12/2563 - -

9396 10.2 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 570.00 570.00 เฉพาะเจาะจง รานลี้ฮวดสุน PR0500064110075 1/12/2563 - -

9397 10.3 กาว จํานวน 2 กระปอง 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง รานเฮงยงไถ PR0500064110075 1/12/2563 - -

9398 10.4 วัสดุประปา จํานวน 2 รายการ 428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง รานฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ PR0500064110075 1/12/2563 - -

9399 ขอซื้อวัสดุประปา 7 รายการ 1,123.50 1,123.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0500064110076 1/12/2563 - -

9400 ขอซื้อลูกบิดประตู ชุดแมกุญแจคลอง ยาว ชุดแมกุญแจคลอง ระบบ

สปง และกลอนพับ

5,744.83 5,744.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด มาเกตติ้ง จํากัด PR0500064110101 1/12/2563 - -

9401 ขอซื้อทอ PVC  เกลียวนอก และเกลียวใน 7,682.60 7,682.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด มาเกตติ้ง จํากัด PR0500064110100 1/12/2563 - -

9402 ขอซื้อดินผสมพรอมปลูก 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์นทีธร วินตาฟารม PR0500064110073 1/12/2563 - -

9403 ขอซื้อกระถางดินเผากลม 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง รานสวนเอเดน PR0500064110074 1/12/2563 - -
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9404 ซอมเครื่องคอมพิวเตอร Notebook Dell Vostro 2421 (ตะวันตก) 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PO0500064120001 8/12/2563 - -

9405 ขอจางทําปายพลาสติกชื่อหอง 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล  กังวาลโชคชัย PR0500064110103 1/12/2563 - -

9406 ขอจางปมกุญแจลูกปดและซื้อกุญแจลิ้นชัก 18.1 จางปมกุญแจ 60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง รานฤทธิเดชการกุญแจ PR0500064110102 1/12/2563 - -

9407 18.2 กุญแจลิ้นชัก 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0500064110102 1/12/2563 - -

9408 ขอซื้อหนังเทียม PVC 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย PR0500064120025 4/12/2563 - -

9409 ขอจางเปลี่ยนกระจกหนาตางและกระจกชองประตู 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ชานนทอลูมิเนียม PR0500064120024 4/12/2563 - -

9410 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร (ภาควิชาภาษาไทย) 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0500064120052 15/12/2563 - -

9411 ขอจางซอมปาย PP pull frame และจางซอมเคานเตอร (สื่อสาร

องคกร)

29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ PO0500064120006 18/12/2563 - -

9412 23.1 เชารถตูปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  วุฒิเลิศ PR0500064120057 16/12/2563 - -

9413 23.2 ของที่ระลึก 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแกว - หมวย ล็อค 121 PR0500064120057 16/12/2563 - -

9414 คาเชารถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  เนื่องจํานงค PO0500064120004 16/12/2563 - -
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9415 ขอซื้อหลอดไฟ LED 13 W เดยไลท 6,124.68 6,124.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด มาเกตติ้ง จํากัด PR0500064120058 17/12/2563 - -

9416 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร HP 78A (ภาควิชาสารสนเทศศึกษา) 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR0500064120062 17/12/2563 - -

9417 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอรสี 13,700.00 13,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PO0500064120010 30/12/2563 - -

9418 ขอซื้อวัสดุเขาสตอกจํานวน 16 รายการ 17,345.00 17,345.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย PO0500064120011 30/12/2563 - -

9419 ขอซื้อตอตรงหนา 2 นิ้ว ทอเหลือง 3/8 และสายไฟออน 2,010.00 2,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด มาเกตติ้ง จํากัด PR0500064120091 29/12/2563 - -

9420 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหอง 612 ชั้น 6 ,หอง 

M5002,หอง M4003,หองชั้น 3,หองประชุมกรรมการคณะฯ และหอง 

602 คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการ

จางแนบ

23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PO0700064120001 1/12/2563 - -

9421 ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องจายสบูเหลว,กระดาษชําระชนิดแผน,ถังพลาสติก

 ฯลฯ (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

7,095.47 7,095.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0700064120001 1/12/2563 - -

9422 ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุใชในหองปฏิบัติการ (น้ํามันกาด,เหล็กกลอง,เหล็ก

กลม,เหล็กขอออยฯ จํานวน 9 รายการ)

6,778.45 6,778.45 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR0700064120003 2/12/2563 - -

9423 ขออนุมัติจัดซื้อคอนแทคทิพ SUMO for PANA ,ลวดเชื่อม MIG Co2 

YAWATA YM-705 0.8 , เกจ Co2  ฯลฯ (รายละเอียดดังใบเสนอราคา)

8,795.40 8,795.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0700064120018 3/12/2563 - -
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9424 ขออนุมัติจัดซื้อคาวัสดุอุปกรณ ขาตั้งฟลิปชารต ,กระดาษฟลิปชารต, 

และอื่นๆ8รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

16,320.00 16,320.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิติกาญจน สินธุอมรวัฒน PO0700064120002 3/12/2563 - -

9425 ขออนุมัติจัดซื้อตูบมเพาะเชื้อ 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายนซิตี้ จํากัด PO0700064120006 4/12/2563 - -

9426 ขออนุมัติจัดซื้อชุดสังฆทาน จํานวน 9 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมกัลยา PR0700064120023 4/12/2563 - -

9427 ขออนุมัติจัดจางคาซอมแซมและบํารุงรักษา การซอมแซมระบบไฟฟา

ของคณะวิศวกรรมศาสตร

211.76 211.76 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค บางแสน PR0700064120086 4/12/2563 - -

9428 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุดิน PBA ดินนวดนิ่มเหลี่ยม 6 x 6 นิ้ว จุ 50 kg/

กระสอบ และวัสดFุDK0120 : เคลือบแหงสีขาวใส 1200 คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

666.08 666.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพาวดเคลย จํากัด 0105520005639 PR0700064120022 4/12/2563 - -

9429 ขออนุมัติจัดซื้อวาลวเทฟลอนถังปฏิกรณ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร จํากัด PO0700064120004 4/12/2563 - -

9430 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดเทอโมมิเตอรแสกน

หนาผาก/ มือ จํานวน 4 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียด

ใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

5,880.00 5,880.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค PR0700064120031 7/12/2563 - -

9431 ขออนุมัติจัดซื้อ แกส 48 กก. (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 1,060.00 1,060.00 เฉพาะเจาะจง รานบูรพาแกส PR0700064120028 7/12/2563 - -

9432 ขออนุมัติจัดจางทําชิ้นงานทดสอบแรงบิดขนาดเพลา 6 มม. เหล็ก 

S45C , ชิ้นงานทดสอบแรงบิดขนาดเพลา 6 มม. เหล็ก SS400 

(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ คงจีบ PO0700064120009 7/12/2563 - -

9433 ขออนุมัติจัดจาง รถบัสปรับอากาศ จํานวน 1 คัน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด PO0700064120008 7/12/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9434 ขออนุมัติจาง คาสอบเทียบ Data Logger จํานวน 1 ตัว และ 

Thermohygrograph จํานวน 2 ตัว รายละเอียดดังเอกสาร

ประกอบการจาง

9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม PR0700064120029 7/12/2563 - -

9435 ทุนวิจัย (งวดที่ 1) DT01/2563 (สาธา10%) 40,375.00 40,375.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0700064120037 8/12/2563 - -

9436 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสารเคมีและอุปกรณวิทยาศาสตร (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

15,001.40 15,001.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีแอนดเอ็น ไฮเทค เคมีคอล PO0700064120010 8/12/2563 - -

9437 ขออนุมัติจัดซื้อกลองใสกระดาษชําระชนิดแผน, กระดาษชําระจัมโบโรล

 (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

4,071.07 4,071.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0700064120034 8/12/2563 - -

9438 ขออนุมัติจัดซื้อ กลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา 4 กลอง ดังรายละเอียดแนบ 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายนซิตี้ จํากัด PO0700064120011 9/12/2563 - -

9439 ขออนุมัติจัดจางเชาเหมายานพาหนะรถตูไปกลับ ม.บูรพา - บริษัท เอส.

เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จํากัด ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จํานวน 2 คัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม PR0700064120076 9/12/2563 - -

9440 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการจัดอาหารไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพี่นกหาดวอนนภา 3200101088453 PR0700064120079 9/12/2563 - -

9441 ขออนุมัติจัดจางคาจางถายภาพนิ่งและวิดีทัศนกิจกรรมทุกวัน 1 

รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PO0700064120015 9/12/2563 - -

9442 ขออนุมัติจัดจางคาจางออกแบบและจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธ 

และอื่นๆ จํานวนรวม 1 รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PO0700064120014 9/12/2563 - -

9443 ขออนุมัติจัดจางคาจางเหมา(เจาหนาที่ธุรการ) 1 รายการ ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา

4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ PR0700064120083 9/12/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9444 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ ผลไม หัวหมู เปด ไก และอื่นๆ คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง รานสม รมเย็น หนาร.5  3200101132835 ราน

บุปผชาติ หนาศาล 3200100665449

PR0700064120078 9/12/2563 - -

9445 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ กระดาษเช็ดหนา, น้ําดื่ม,หลอดตรงหุมกระดาษขาว

,แอปเปล,องุน,สาลี่ และอื่นๆ คณะวิศวกรรมศาสตร  ดังรายละเอียดใบ

กําหนดคณลักษณะการซื้อแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ.สาขาชลบุรี สาขาที่ 00140 

010553534278

PR0700064120077 9/12/2563 - -

9446 ขออนุมัติจัดซื้อคาวัสดุอุปกรณ ขาตั้งฟลิปชารต ,กระดาษฟลิปชารต, 

และอื่นๆ 8รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

16,320.00 16,320.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิติกาญจน สินธุอมรวัฒน PO0700064120013 9/12/2563 - -

9447 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม เอ4 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PO0700064120016 9/12/2563 - -

9448 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุหนากากใส (Face Shield) คณะวิศวกรรมศาสตร 

ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมลรัตน เกตุแกว 3200600156578 PR0700064120093 14/12/2563 - -

9449 ขออนุมัติจัดจางทําสื่อประชาสัมพันธ, ปายสแตนดี,้ ปายธงญี่ปุน, ปาย 

X-Stand, โปสเตอร ขนาด A4, Back drop คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน เจ.เค.ดีไซน110350003556 PR0700064120092 14/12/2563 - -

9450 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุพูกัน NO.6 ไมปน และอื่นๆทั้งหมด จํานวน 6 

รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะ

การซื้อแนบ

2,578.00 2,578.00 เฉพาะเจาะจง รานบานจิปาถะ 3102001977470 PR0700064120089 14/12/2563 - -

9451 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ สายสิญจน, เทียน,ธูปและอื่นๆ คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

964.00 964.00 เฉพาะเจาะจง รานแมประภาสังฆภัณฑ3200100622022 PR0700064120087 14/12/2563 - -

9452 ขออนุมัติจัดจางทําปายสแตนดี,้ แผนปายรางวัลฟวเจอรบอรด, ปายธง

ญี่ปุนไวนิล, และอื่นๆ ทั้งหมด 7 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

34,500.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน เจ.เค.ดีไซน110350003556 PO0700064120018 14/12/2563 - -

9453 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ ดอกไม และเครื่องสักการะ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

2,395.00 2,395.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมหยก 3200200311803 PR0700064120085 14/12/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9454 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 เครื่อง 13,642.50 13,642.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PO0700064120017 14/12/2563 - -

9455 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเปลี่ยนชุดทําความรอน Fusing Assy Clean 

Cartridge เครื่องพิมพ HP Laserjet 2055dn หมายเลขครุภัณฑ 

551500201000051 คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการจางแนบ

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0700064120090 14/12/2563 - -

9456 ขออนุมัติจัดจางเหมารถยนตขนยายอุปกรณตางๆไปกลับ ม.บูรพา-

โรงแรมบีชวอรครีสอรท ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสนั่น ปงกา3570400074818 PR0700064120101 16/12/2563 - -

9457 ขออนุมัติจัดจางเชาระบบแสงสีเสียง(2 จุด),เชาหองประชุมพาทิโอ,เชา

ลานอเนกประสงค คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการจางแนบ

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมบีช วอลค บางแสน 02055661008879 PO0700064120019 16/12/2563 - -

9458 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 3,074 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร

 ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

1,383.30 1,383.30 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700064120109 18/12/2563 - -

9459 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกระดาษทราย#80 ลายพราน จํานวน 1 อัน, 

กระดาษทราย #240, #400, #600, #800, #1000 อยางละ 50 แผน 

คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณอีเลคทริค 3200100609492 PR0700064120113 18/12/2563 - -

9460 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องพิมพ Epson LQ - 2090 -เปลี่ยน 

Sensor เช็คกระดาษ, -Caribrate Print Head  หมายเลขครุภัณฑ 

5315002010012 คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการจางแนบ

1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0700064120112 18/12/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9461 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 8,858 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร

 ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

3,986.10 3,986.10 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700064120110 18/12/2563 - -

9462 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําแข็งหลอดเล็ก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําแข็งJB@หาดวอน PR0700064120121 21/12/2563 - -

9463 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อคาวัสดุทางอิเล็กทรอนิกส  4 รายการ ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา

10,680.00 10,680.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ จอดสันเทียะ PO0700064120022 21/12/2563 - -

9464 ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาดไมนอย

กวา 3,500 ANSI Lumens 3 เครื่อง

86,700.00 86,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นฟกส จํากัด PO0700064120024 21/12/2563 - -

9465 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องกลั่นน้ํา 1 เครื่อง 58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน PO0700064120023 21/12/2563 - -

9466 ขออนุมัติจัดจางพิมพปายไวนิลขนาด 150x300 เซนติเมตร จํานวน 1 

ผืน คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการ

จางแนบ

550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา นอมเศียร PR0700064120125 23/12/2563 - -

9467 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานดานการประสานงาน

โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตรโครงการแผนงานการพัฒนา

ความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain 

Power Skill Up) ณ ศูนยการเรียนรูระบบอัตโนมัติ EEC Automation

 Park (1ม.ค.-31 ม.ีค.64)

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิชาภา รัตนมะหาโชค PO0700064120029 23/12/2563 - -

9468 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานวิศวกร คณะ

วิศวกรรมศาสตรโครงการแผนงานการพัฒนาความสามารถทาง

เทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ณ 

ศูนยการเรียนรูระบบอัตโนมัติ EEC Automation Park (1 ม.ค.64-31

ม.ีค.64) รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัคพงษ แนมขุนทด PO0700064120028 23/12/2563 - -

หนา้ 1320



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9469 ขออนุมัติจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดานการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

ศูนยสอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร (1 ม.ค.64-31ม.ีค.64)  

รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ จูสวัสดิ์ PO0700064120027 23/12/2563 - -

9470 คาถายเอกสาร 4,410.90 4,410.90 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700064120129 24/12/2563 - -

9471 ขออนุมัติจัดจาง ติดตั้งฝาเพดานฉาบเรียบ กระจก (หองแลป 

CH-112/1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร) รายละเอียด

ดังเอกสารแนบ

28,044.29 28,044.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท จํากัด PO0700064120030 24/12/2563 - -

9472 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ คือ แอลกอฮอล 70% และ

น้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

2,960.00 2,960.00 เฉพาะเจาะจง แผนกคาปลีกสํานักงานใหญ PR0700064120130 24/12/2563 - -

9473 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ  และ

สาขากราฟกอารตและกราฟกมีเดีย

6,425.01 6,425.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0800064120007 1/12/2563 - -

9474 ขอจัดซื้อเครื่องพิมพวัตถุ 3 มิติ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนใน

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ

39,900.00 39,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จํากัด PO0800064120002 3/12/2563 - -

9475 ขอจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร 3 มิติ  เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนใน

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ

31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดีย เมคเกอร เทคโนโลยี จํากัด PO0800064120003 4/12/2563 - -

9476 ขอจัดซื้อเกาอี้ทํางาน เพื่อใชในการนั่งในหองประชุม สาขาจิตรกรรม 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO0800064120001 3/12/2563 - -

9477 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการเปลี่ยนไสกรองน้ําและ ใชใสถานรีโมท 4,214.40 4,214.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากด อีซี่ไอเดีย โฮม (สํานักงานใหญ) ,

 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

PR0800064120008 2/12/2563 - -

9478 ขอจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อใชติดในหองเรียนสาขาจิตรกรรมและ

สาขานิเทศศิลป

186,200.00 186,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก PO0800064120004 4/12/2563 - -
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จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9479 ขอจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการจัดทํางานและประกอบการ

เรียนการสอนในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ

81,867.60 81,867.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) PO0800064120005 8/12/2563 - -

9480 ขอจัดจางเจาพิธี ในโครงการไหวครูศิลปะ ประจําป 2563 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  วงศอัศวนฤมล PR0800064120029 4/12/2563 - -

9481 ขอจัดจางเหมาบริการจางวงปพาทย โครงการไหวครูศิลปะ ประจําป 

2563

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  การะกิจ PR0800064120028 4/12/2563 - -

9482 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการนิทรรศการ Asia Network 

Beyond Design 2020

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด, หางแสงฟา

ชลบุรี (สํานักงานใหญ)

PR0800064120024 4/12/2563 - -

9483 ขอจัดจางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรออกแบบเซรามิกส 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง PR0800064120022 4/12/2563 - -

9484 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนธันวาคม  2563 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน),  บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

PR0800064120020 4/12/2563 - -

9485 ขอจัดจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ ในการจัดทําโครงการศึกษาดูงาน

 The Art of Design นิสิตชั้นปที่ 4 กลุม 02 สาขากราฟกอารตและ

กราฟกมีเดีย

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยูร  เมฆลอย PR0800064120018 4/12/2563 - -

9486 ขอจัดจางเหมาบริการติดตั้งผลงาน โครงการนิทรรศการ Asia Network

 Beyond Design 2020

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณวิทย  ศรีบุตร PR0800064120019 4/12/2563 - -

9487 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในคณะศิลปกรรมศาสตร 129.00 129.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0800064120042 8/12/2563 - -

9488 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขากราฟกอารต

และกราฟกมีเดีย

1,904.60 1,904.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส.ซายน อุปกรณเคมี PR0800064120046 8/12/2563 - -

9489 ขอจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชเปนสายสัญญาณภาพโปรเจคเตอร และไมโครโฟน

 สาขากราฟกอารตและกราฟกมีเดีย

5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR0800064120048 8/12/2563 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9490 ขอจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร เพื่อใชในการจัดทํางานในคณะ

ศิลปกรรมศาสตร

9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR0800064120044 8/12/2563 - -

9491 ขอจัดจางประชาสัมพันธโครงการไหวครูศิลปะ ประจําป 2563 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR0800064120043 8/12/2563 - -

9492 ขอจัดจางประชาสัมพันธหลักสูตรสาขาจิตรกรรม 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR0800064120047 8/12/2563 - -

9493 ขอจัดจางทําสื่อประชาสัมพันธโครงการศิลปกรรมศาสตรสําหรับ

นักเรียนในภาคตะวันออก

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR0800064120045 8/12/2563 - -

9494 ขอจัดจางเหมาบริการทําครื่องบวงสรวง และ บายศรีตน โครงการไหว

ครูศิลปะ ประจําป 2563

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญตา  สุดเสนห PR0800064120041 8/12/2563 - -

9495 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาออกแบบ

ผลิตภัณฑ และทํางานในสํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

19,791.01 19,791.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR0800064120052 9/12/2563 - -

9496 ขอจัดจางซอมเครื่องพิมพ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จีระนันท กฤตภาส

รุงโรจน

PR0800064120053 9/12/2563 - -

9497 ขอจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการจัดทํางานโครงการตางๆของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป PO0800064120006 9/12/2563 - -

9498 ขอจัดซื้อเครื่องพิมพเพื่อใชในการจัดทํางานในสํานักงานคณบดีคณะ

ศิลปกรรมศาสตร

14,999.26 14,999.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด PR0800064120051 9/12/2563 - -

9499 ขอจัดจางทําปายที่คั่นหนังสือ โครงการศิลปกรรมศาสตรสําหรับ

นักเรียนในภาคตะวันออก

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR0800064120080 24/12/2563 - -

9500 ขอจัดซื้อหมึกพิมพเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาบัณฑิตศึกษา และ

สํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

57,300.00 57,300.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จีระนันท กฤตภาส

รุงโรจน

PR0800064120079 24/12/2563 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9501 ขอจัดจางถายเอกสารหลักสูตรป.ตรี สาขาจิตรกรรม สาขากราฟกอารต

และกราฟกมีเดีย สาขานิเทศศิลป สาขาออกแบบผลิตภัณฑ

1,468.00 1,468.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง PR0800064120082 25/12/2563 - -

9502 ขอจัดซื้อคอมพิวเตอรเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาบัณฑิตศึกษา 38,830.30 38,830.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) PR0800064120083 30/12/2563 - -

9503 ขอเสนอซอมเครื่องสํารองไฟฟาของฝายพัฒนานิสิต เนื่องจากไม

สามารถสํารองไฟฟาขณะไฟดับใหกับเครื่องคอมพิวเตอรได จําเปนตอง

ซอมเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ PR0900064110060 1/12/2563 - -

9504 ขอเสนอจัดทําเลมวารสารศึกษาศาสตร ปที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน

กันยายน–ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อใชเผยแพรผลงานและใชประโยชน

ทางวิชาการ

27,499.00 27,499.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR0900064110080 1/12/2563 - -

9505 ขอเสนอซื้อโปรแกรม Renew Adobe Acrobat Pro DC เพื่อสําหรับ

สรางไฟล แกไขไฟล อานไฟล การแปลงไฟล และจัดไฟลใหอยูใน

รูปแบบของไฟลนามสกุล PDF สําหรับการจัดทํารายงานประจําป 

เอกสารแผนยุทธศาสตร และเอกสารอื่น ๆของฝายยุทธศาสตรฯ คณะ

ศึกษาศาสตร

16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เอ.เอ ดิจิเทค จํากัด PR0900064110094 1/12/2563 - -

9506 ขอเสนอซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง 

แบบที่ 2 เพื่อกระจายสัญญาณในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรทดแทน

ของเดิมที่เทคโนโลยีลาสมัย

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด PR0900064110046 1/12/2563 - -

9507 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ หองเรียน QS1-505A เนื่องจาก

เครื่องปรับอากาศมีน้ําหยด จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลข

ครุภัณฑ 5101014010092)

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด PR0900064110074 1/12/2563 - -

9508 ขอเสนอซอมถังเก็บน้ํา หองสโมสรนิสิต เนื่องจากลูกลอยไมทํางาน ทํา

ใหน้ําไหลออกมาตลอด จําเปนตองซอมใหใชงานตามปกติ (เลขครุภัณฑ

เกา 7240-004-001-1/41)

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ PR0900064110059 1/12/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9509 ขอเสนอซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลของคอมพิวเตอร (SSD) เนื่องจาก 

Harddisk ที่ทําหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลการทํางานเครื่องชา เริ่ม

เสื่อมสภาพ หมดอายุการใชงาน จําเปนตองซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางานของคอมพิวเตอรใหประมวลผลขอมูลไดเร็วยิ่งขึ้น

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR0900064120016 4/12/2563 - -

9510 ขอเสนอจัดซื้อผามาน จํานวน 6 ชุด เพื่อใชปดบังแสงแดดและปองกัน

การสอดสองของบุคคลภายนอกในหองพักอาจารย

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมรัตน  แกวแหวน PR0900064120023 7/12/2563 - -

9511 ขออนุมัติเติมน้ํามันรถบัสปรับอากาศ 40-0770 ชลบุรี เนื่องจากไดนํา

รถไปสงซอมที่ จ.ราชบุรี โดยที่ไดเติมน้ํามันเต็มถัง เมื่อถึงเวลาสงมอบ

รถนํากลับมาคณะศึกษาศาสตร น้ํามันลดลง จําเปนตองเติมใหเต็มถังให

เหมือนเดิมกอนรับงานครั้งตอไป

3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบสท เอ็นเนอรยี่ พลัส จํากัด (มหาชน) PR0900064120024 7/12/2563 - -

9512 ขอเสนอซื้อนาฬิกาดิจิตอลติดผนัง เนื่องจากนาฬิกาหองประชุม 

QS1-203 ชํารุด หมดอายุการใชงาน จําเปนตองซื้อมาเปลี่ยนใหใชงาน

ไดตามปกติ

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน ท.ีเอส.ไทม เซอรวิส PR0900064120026 7/12/2563 - -

9513 ขอเสนอซื้ออางลางหนา เนื่องจากอางลางหนาในหองน้ําสํานักงาน

คณบดี ชั้น2 ชํารุดแตกหัก จําเปนตองซื้อมาเปลี่ยนใหใชงานไดตามปกติ

3,890.00 3,890.00 เฉพาะเจาะจง โฮมโปรดักส เว็นเตอร จํากัด PR0900064120025 7/12/2563 - -

9514 ขออนุมัติคาเชารถตู สําหรับรับสงวิทยากร โครงการอบรมสัมมนา ''

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)'' ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

 ณ คณะศึกษาศาสตร ม.บูรพา

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ PR0900064120027 8/12/2563 - -

9515 ขออนุมัติคาจางเหมาเชารถตู สําหรับรับสงวิทยากร ในโครงการสัมมนา

บุคลากร คณะศึกษาศาสตร ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ เคนซิง

ตัน อิงลิช การเดน รีสอรท เขาใหญ จ.นครราชสีมา

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัฒนชัย ศรีอิ่ม PR0900064120036 14/12/2563 - -

หนา้ 1325



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9516 ขออนุมัติคาเชาเครื่องเสียง และเครื่องโปรเจคเตอร สําหรับใชจัด

กิจกรรมสัมมนาบุคลากร ในโครงการสัมมนาบุคลากร คณะ

ศึกษาศาสตร ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ

เดน รีสอรท เขาใหญ จ.นครราชสีมา

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเครซิงตั้น อิงลิชการืเดนรีสอรท เขาใหญ 

(บ.ที-เวย จํากัด)

PR0900064120037 14/12/2563 - -

9517 ขออนุมัติจางทํากระดาษคําตอบแบบมีเสน สําหรับใชในการทดสอบ

ความรูของนิสิตในการเรียนการสอนของคณาจารยคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ PR0900064120049 18/12/2563 - -

9518 ขอเสนอซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณ HDMI to VGA เพื่อใชเชื่อมตอ

คอมพิวเตอร โนตบุค ของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต คณะ

ศึกษาศาสตร

550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900064120050 18/12/2563 - -

9519 ขอเสนอซื้อ Harddisk และหนวยความจํา Harddisk เพื่อเพิ่มความเร็ว

ในการเขาถึงขอมูลของคอมพิวเตอร และปองกันขอมูลสําคัญของงาน, 

หนวยความจํา เพื่อเก็บขอมูลไดมากขึ้น

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0900064120052 18/12/2563 - -

9520 ขอเสนอซอมตูไมเก็บของ เนื่องจากชํารุด ชั้นใสเอกสารหัก ไมสามารถ

วางเอกสารได จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑเกา 

7110-001-001-1/47)

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ PR0900064120058 18/12/2563 - -

9521 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม เพื่อใหบริการแกนิสิตและผูที่เขามาติดตอภาควิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน PR0900064120051 18/12/2563 - -

9522 ขอเสนอซื้อกระเชาของขวัญปใหม เพื่อมอบใหกับ ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี

 เพื่อเปนการระลึกถึงและขอขอบคุณทานที่มีอุปการะคุณที่ใหการ

สนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ PR0900064120071 25/12/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9523 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชพิมพเอกสารราชการตาง ๆ และเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนของภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

 คณะศึกษาศาสตร ม.บูรพา

11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอที อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร PR0900064120072 25/12/2563 - -

9524 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม สําหรับใหบริการนิสิต และผูมาติดตองานบริการ

วิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน PR0900064120077 29/12/2563 - -

9525 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต ประจําเดือน

ธันวาคม 2563

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง PR1000064120001 1/12/2563 - -

9526 ขออนุมัติเบิกเงินคาหนังสือรายวิชา 73240759 การสงเสริมสุขภาพ

ตามชวงวัย และรายวิชา 73230659 วิธีวิจัยทางสุขศึกษาและสงเสริม

สุขภาพ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR1000064120006 3/12/2563 - -

9527 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมคูมือสําหรับนิสิต,สมุด

บันทึกการฝก

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000064120003 3/12/2563 - -

9528 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

วิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ

412.00 412.00 เฉพาะเจาะจง นางรุงรัตน  แสงสุข PR1000064120005 3/12/2563 - -

9529 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุและสารเคมี หองปฏิบัติการภาควิชาอนามัย

สิ่งแวดลอม

33,939.33 33,939.33 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี PR1000064120009 3/12/2563 - -

9530 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 73230459 

ปฏิบัติการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีฟารมาซี จํากัด PR1000064120014 4/12/2563 - -

9531 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอร Kyocera Tk-174 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1000064120015 4/12/2563 - -

9532 ขออนุมัติเบิกเงินคาเครื่องทําน้ําเย็น 4 กอก 20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง รานกรองน้ําชลบุรี PR1000064120013 4/12/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9533 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน

385.00 385.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000064120033 14/12/2563 - -

9534 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุซอมแซมกอกน้ําตามหองน้ําและหลอดไฟ 4,306.00 4,306.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค PR1000064120031 14/12/2563 - -

9535 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

545.00 545.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000064120032 14/12/2563 - -

9536 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรสาขาวิชาสุขศึกษา

และการสงเสริมสุขภาพ,สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม,สาขาวิชาการ

สาธารณสุขชุมชน

3,288.00 3,288.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP PRINT,รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร PR1000064120040 17/12/2563 - -

9537 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมารถไปนิเทศงานนิสิตฝกงาน ในวันที่ 24 ธ.ค

 2563

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนศักดิ์  เอกตาแสง PR1000064120041 17/12/2563 - -

9538 จัดซื้อหมึกพิมพ CE278A HP 78A Black Toner For  Pro 

P1606/1536

3,070.00 3,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด ราคาที่

ตกลงฯ 3,070.00 บาท

PR1200064120008 2/12/2563 - -

9539 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 75 ถัง 2,625.00 2,625.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน             ราคาที่ตกลงฯ 

2,625.00 บาท

PR1200064120007 2/12/2563 - -

9540 จัดจางบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา สํานักคอมพิวเตอร  จํานวน 1 งาน 17,911.80 17,911.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด ซัพพลาย จํากัด  ราคา

ที่ตกลงฯ 17,911.80 บาท

PO1200064120001 3/12/2563 - -

9541 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000Btu หอง 320 จํานวน 1 

เครื่อง

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                        ราคาที่ตกลง

ฯ 4,815.00 บาท

PR1200064120015 4/12/2563 - -

9542 จัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 1 รายการ คือ หลอดไฟ T8 LED 16w cool 

daylight จํานวน  10 หลอด

1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง สะสม   ราคาที่ตกลงฯ 1,450.00 บาท PR1200064120016 4/12/2563 - -
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9543 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ คือ หมึกพิมพ CF280X HP

 80X Black Toner For Pro 400 M401d/ M401dn จํานวน 1 กลอง

7,550.00 7,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด ราคาที่

ตกลงฯ 7,550.00 บาท

PR1200064120017 7/12/2563 - -

9544 คาจางยายเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรจากอาคารสํานักคอมพิวเตอร

ไปติดตั้งที่อาคาร KB จํานวน 1 เครื่อง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัดราคาที่ตกลงฯ 

2,500.00 บาท

PR1200064120018 7/12/2563 - -

9545 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ Saijo Denki ขนาด 36,000Btu หอง

ประชุม 306 จํานวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 630101401000058

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                     ราคาที่ตกลงฯ 

7,490.00 บาท

PR1200064120021 15/12/2563 - -

9546 จัดจางซอมรถยนตโดยสาร 12 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน รายละเอียดการซอม

เช็คระยะ 260,000 กม. หมายเลขครุภัณฑ 5303001010001

5,043.45 5,043.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 

สาขาหนองมนบางพระ ราคาที่ตกลงฯ 5,043.45 

บาท

PR1200064120022 16/12/2563 - -

9547  จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 13.15 ลิตร (คาน้ํามันพนักงาน

รับสงหนังสือประจําเดือนธันวาคม 2563 ทะเบียนรถ 2 กฎ 4115 

ชลบุร)ี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง                   ราคาที่ตกลงฯ

 400.00 บาท

PR1200064120026 18/12/2563 - -

9548 จัดจางบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาอาคาร KB จํานวน 1 งาน 

หมายเลขครุภัณฑ  5906001010000001

22,042.00 22,042.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด ซัพพลาย จํากัด ราคา

ที่ตกลงฯ 22,042.00 บาท

PO1200064120002 18/12/2563 - -

9549 อนุมัติจัดจางลางใหญและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จํานวน 14 เครื่อง 18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                     ราคาที่ตกลงฯ 

18,618.00 บาท

PO1200064120003 18/12/2563 - -

9550 จัดจางซอมโตะสี่เหลี่ยม (L1) อาคารKB จํานวน 5 ตัว หมายเลข

ครุภัณฑ 560100101000845-849

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค                     ราคาที่ตกลงฯ 

14,980.00 บาท

PO1200064120004 22/12/2563 - -

9551 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 170 ลิตร 4,183.70 4,183.70 เฉพาะเจาะจง  หจก. วงศทรายทอง                    ราคาที่ตก

ลงฯ 4,183.70 บาท

PR1200064120036 23/12/2563 - -

9552 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 2 รายการ 304.95 304.95 เฉพาะเจาะจง รายไถเส็ง                                 ราคาที่ตกลง

ฯ 304.95 บาท

PR1200064120041 29/12/2563 - -
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9553 จัดซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 130 ลิตร 3,199.30 3,199.30 เฉพาะเจาะจง  หจก. วงศทรายทอง                    ราคาที่ตก

ลงฯ 3,199.30 บาท

PR1200064120042 30/12/2563 - -

9554 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063120005 2/12/2019 - -

9555 ซื้อเคเบิ้ลไทรและรางPVC 670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง รานประโยชนการไฟฟา PR1300063120010 3/12/2019 - -

9556 วัสดุเชื้อเพลิงวีพาเวอรแกสโซฮอล 95 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายแกว PR1300063120008 3/12/2019 - -

9557 ซื้อผาสักหลาดจํานวน 4 เมตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ราน ว.พานิช PR1300063120030 9/12/2019 - -

9558 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถเกงเชฟทะเบียนกว 2425 ชลบุรี 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต PR1300063120022 9/12/2019 - -

9559 จางเหมาบริการรถยนต 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ PR1300063120027 9/12/2019 - -

9560 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063120032 12/12/2019 - -

9561 จางเหมาบริการตัดตนไม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดวงใจ สุขเจริญ PR1300063120041 13/12/2019 - -

9562 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศจํานวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ PR1300063120044 16/12/2019 - -

9563 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศจํานวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ PR1300063120045 16/12/2019 - -
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9564 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศจํานวน 1 คัน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ PR1300063120048 17/12/2019 - -

9565 จางซอมเครื่องสแกนเนอร 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1300063120046 17/12/2019 - -

9566 ซื้อกระดาษถายเอกสารA4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR1300063120047 17/12/2019 - -

9567 จางเปลี่ยนน้ํามันเครื่องและน้ํามันเกียรน้ํามันเฟองทายรถตูทะเบียน นค

 7341 ชบ.

11,416.90 11,416.90 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต PR1300063120069 24/12/2019 - -

9568 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600064120016 7/12/2020 - -

9569 ขออนุมัติซื้อน้ํามันรถเดินเอกสาร 75.05 75.05 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร PR1600064120017 7/12/2020 - -

9570 ขออนุมัติซื้อกอก,ตะป,ูเข็มขัด,สวิทช,ปลั๊กกราวน,ลูกกลิ้ง,แปรงทาส,ี

ถาดรองสี

1,425.00 1,425.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR1600064120030 8/12/2020 - -

9571 ขออนุมัติจางทําตรายาง,ปริ้นส,ีปายไวนิล,สติ๊กเกอร 1,068.00 1,068.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค และ PP Sign PR1600064120033 8/12/2020 - -

9572 ขออนุมัติจางเหมาบริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1600064120034 8/12/2020 - -

9573 ขออนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1600064120023 8/12/2020 - -

9574 ขออนุมัติซื้อสมุดวาดเขียน,โฟมตกแตง,ชุดไฮไลท,ถาน2A,ปากกาเนน

ขอความ,น้ําดื่มถัง

856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR1600064120032 8/12/2020 - -
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9575 ขออนุมัติโครงการพิธีสักการะพลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอ พระองค

เจาอาภากรเกียรติวงศกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจําป พ.ศ.2563

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง รานโอมารเก็ตแอนดสโตร และ แมประภา

สังฆภัณฑ

PR1600064120045 16/12/2020 - -

9576 ขออนุมัติซื้อสายสัญญาณเสียง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1600064120056 21/12/2020 - -

9577 ขออนุมัติซื้อตะกั่วบัตก,ีปายไวนิล 261.00 261.00 เฉพาะเจาะจง PP Sign Maker & Solution PR1600064120057 21/12/2020 - -

9578 ขออนุมัติจางเหมาบริการปรับพื้นหญาหนาคณะโลจิสติกสดานหนาฝง

ติดกับหอสมุด

4,425.45 4,425.45 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 PR1600064120053 21/12/2020 - -

9579 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศและระบบ

โสตฯ

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR1600064120054 21/12/2020 - -

9580 ขออนุมัติจางเหมาบริการงานเดินสายLanพรอมคอนเนกเตอรจากหอง

210ไปหองเรียน202,203 ตึกเดิม

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR1600064120055 21/12/2020 - -

9581 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปมน้ําในหองน้ําตึกเดิมชั้น1 

ใตบันได

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ เอี่ยมสอาด PR1600064120058 21/12/2020 - -

9582 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑเขาตึกเดิมชั้น 2 339,730.08 339,730.08 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PO1600064120002 22/12/2020 - -

9583 ขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศ 63,998.84 63,998.84 เฉพาะเจาะจง สุพจนแอรเซอรวิส PR1600064120052 21/12/2020 - -

9584 ขออนุมัติซื้อบัตรสําหรับเครื่องทาบบัตรไมกั้นขางเรือ 6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดียอีส PR1600064120067 24/12/2020 - -

9585 ขออนุมัติเสนอซื้อปากกาเพนทสีขาว และสีดํา 2,607.55 2,607.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR1700064120024 16/12/2020 - -
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9586 ขออนุมัติเสนอซื้อแบตเตอรี่ Panasonic อัลคาไลน ขนาด AA 3,625.00 3,625.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน ตุนมะโรง PR1700064120039 28/12/2020 - -

9587 ขออนุมัติเสนอจางดูแลและบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด PO1700064120001 28/12/2020 - -

9588 ขออนุมัติเสนอจางเขาเลมงานวิจัยปกสีดํา 3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน ตุนมะโรง PR1700064120042 29/12/2020 - -

9589 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 12/2563 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 

บาท

PR1800064120006 1/12/2020 - -

9590 ขออนุมัติจางถายเอกสารเลมหลักสูตร 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 3,600 บาท PR1800064120007 1/12/2020 - -

9591 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ (โครงการเตรียมความพรอมการพัฒนา

การศึกษา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป

การศึกษา 2563)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรณภัช ชัยสงคราม/เสนอราคา 3,000 

บาท

PR1800064120013 7/12/2020 - -

9592 ขออนุมัติจัดซื้อกระเชาดอกไม (รวมงานวันสถาปนากรมพลศึกษา) 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya FLORIST/เสนอราคา 500 บาท PR1800064120016 8/12/2020 - -

9593 ขออนุมัติจัดซื้อซองน้ําตาล 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด/เสนอราคา 320

 บาท

PR1800064120017 9/12/2020 - -

9594 ขออนุมัติจัดซื้อปูนกอสําเร็จและไมกวาดแข็ง 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสด/ุเสนอราคา 330 บาท PR1800064120020 9/12/2020 - -

9595 ขออนุมัติจางจัดทําบัตร PVC Card VIP 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด/เสนอราคา 4,815 

บาท

PR1800064120021 9/12/2020 - -

9596 ขออนุมัติจัดซื้อโชคอัพและกุญแจบานเลื่อน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสด/ุเสนอราคา 1,000 บาท PR1800064120018 9/12/2020 - -
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9597 ขออนุมัติจัดซื้อลูกลอยและเทปพันเกลียว 190.00 190.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสด/ุเสนอราคา 190 บาท PR1800064120019 9/12/2020 - -

9598 ขออนุมัติจัดซื้อซองเอกสาร 2,730.00 2,730.00 เฉพาะเจาะจง รานจิปาถะ/เสนอราคา 2,730 บาท PR1800064120027 17/12/2020 - -

9599 ขออนุมัติจัดซื้อถุงดํา 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/เสนอราคา 

980 บาท

PR1800064120031 24/12/2020 - -

9600 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอลทําความสะอาดมือแบบน้ํา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด/เสนอราคา 2,000 

บาท

PR1800064120030 24/12/2020 - -

9601 ขออนุมัติซอมแซมชุดทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนไหวของนักกีฬา 

(KMS)

28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด/เสนอราคา 

28,800 บาท

PO1800064120002 28/12/2020 - -

9602 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 4 เครื่อง (ระยะเวลาการเชา

ตั้งแต 1  พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เพื่อใชในการ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของบุคลากรคณะเทคโนโลยี

ทางทะเล

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด PO2100064120005 22/12/2020 - -

9603 ขออนุมัติซื้อเบากระเบื้องพรอมฝา จํานวน 50 ใบ เพื่อใชในการเรียน

การสอนวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห (ยุพา วิสารวุฒ)ิ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด PR2200064110042 1/12/2020 - -

9604 ขออนุมัติซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 15 รายการ เพื่อใช

ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีและปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 

(ยุพา วิสารวุฒ)ิ

18,939.00 18,939.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด PR2200064110043 1/12/2020 - -

9605 ขออนุมัติจางทําสื่อวีดีทัศนเพื่อประชาสัมพันธสาขาบริหารธุรกิจ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิจักร สุขลวน PR2200064100054 1/12/2020 - -
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9606 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมออนไลน จํานวน 1 โครงการ เพื่อใช

จัดกิจกรรมแขงขันออนไลนในงาน ''สัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ 

สวนภูมิภาค ประจําป 2563''

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊ก 

คาเมรา คอรปอเรชั่น จํากัด มหาชน, รานวาย.ที.

เค., รานไอปริ้นท

PR2200064110028 1/12/2020 - -

9607 ขออนุมัติจางสําเนาเอกสารและเขาเลม/ อุปกรณ เพื่อเปนอกสารและ

เลมหลักสูตรใชในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรและ

ศิลปศาสตร

4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร PR2200064120007 2/12/2020 - -

9608 ขออนุมัติจางทําโปสเตอรและใบปลิว เพื่อใชในโครงการกาวทัน

เทคโนโลยีการเกษตร 2563

5,320.00 5,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตนฉบับ จํากัด และรานไอปริ๊นท PR2200064120037 8/12/2020 - -

9609 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 9 รายการ เพื่อใชประกอบการเรียน

การสอนรายวิชา 28038259 การปรับปรุงพันธุพืชดวย

เทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องจากมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย จึง

จําเปนตองมีการจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม

13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง รานพรสุดาพันธุไม (ทาชาง)-ราน 2 ,รานกลวยไม

สาย 4 ,นายเพิ่มศักดิ์ ไชยราช,

หางหุนสวนจํากัดชัยพฤกษเกษตร จันทบุรี

PR2200064120059 25/12/2020 - -

9610 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการเรียน

การสอนของคณาจารยและนิสิตคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

(หอง L304A)

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด PO2200064120001 28/12/2020 - -

9611 ขออนุติซื้อ Mainboard Dell Optiplex 3040 และ RAM DDR4 8 GB

 สําหรับใชการซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

 L304A

33,160.00 33,160.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส PR2200064120061 28/12/2020 - -

9612 ขออนุมัติซื้อวัสดุจํานวน 8 รายการ เพื่อใชเปนของที่ระลึกสําหรับมอบ

ใหแกสถานประกอบการที่ใหความอนุเคราะหรับนิสิตรายวิชาสหกิจ

ศึกษาเขาฝกงาน,  หนวยงานตางๆ ที่ใหความอนุเคราะหชวยเหลือและ

รวมมือกับสวนงาน และกรณีศึกษาดูงานในสวนงานตางๆ ของคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

26,871.54 26,871.54 เฉพาะเจาะจง รานอินลินลี่ โดยนายสิทธิวิชญ เจริญรัชตภิญโญ, 

บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร จํากัด, รานผึ้งนอย

, รานไอปริ้นท, รานบุญเที่ยงผลไมแปรรูป,บริษัท 

เอส ซี เปเปอร-แพ็ค จํากัด

PR2200064120060 28/12/2020 - -

หนา้ 1335



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9613 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการเรียนการสอนประกอบรายวิชาทัศนศิลป

ศึกษา (Art Study) จํานวน 12 รายการ

7,298.00 7,298.00 เฉพาะเจาะจง ติดตอ ราน อกาลิโก และรานวัสดุฉัตรกนก PR2300064120008 4/12/2020 - -

9614 จัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในอาคารปฏิบัติการอัญ

มณีและเครื่องประดับ จํานวน 5 รายการ

25,038.00 25,038.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอส เทรดดิ้ง สตีล จํากัด PR2300064120009 4/12/2020 - -

9615 จัดซื้อแผนยางรองพื้น NR Rubber Sheet (Basic Grade ยางแท 

100%)

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีพี เวนเจอร (ประเทศไทย) จํากัด PR2300064120029 16/12/2020 - -

9616 ขออนุมัติเบิกคาจัดจางซักรีดผาในศูนยบริการการแพทยแผนไทยฯ 

เดือนธันวาคม 2563

5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิต  เผาจินดา/ เสนอราคา 3,551 บาท PR2700064120002 1/12/2020 - -

9617 ขออนุมัติเบิกคาถายเอกสารการปฏิบัติงานภายในคณะ 1,980.00        1,980.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข  / เสนอราคา 518.85 บาท PR2700064120001 1/12/2020 - -

9618 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อยาสมุนไพรในศูนยบริการการแพทยแผนไทยฯ 

เดือนธันวาคม 2563

16,404.30      16,404.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษสุข จํากัด, บริษัทเวชพงษโอสถ(ฮก

อันตึ๊ง) จํากัด,นางพุด ทองแปะ /เสนอราคา 

13 739 30 บาท

PR2700064120007 4/12/2020 - -

9619 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับจัดนิทรรศการแนะแนว

ประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับเครือขายครูแนะแนว

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จํากัด PR2800064120005 2/12/2020 - -

9620 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 2,376.58 2,376.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR2800064120004 2/12/2020 - -

9621 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุ สําหรับซอมแซมรถแทรกเตอรของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

16,155.00 16,155.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส. ธานินทรการยนต PR2800064120010 7/12/2020 - -

9622 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมคอกแกะ หมายเลขครุภัณฑ

622101140000001  เพื่อใชในการศึกษาของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแกวประกายศิลป PR2800064120013 17/12/2020 - -

9623 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารและเขาเลมเอกสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เกษตร เขาสูคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR2800064120018 22/12/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9624 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสํานักงานและวัสดุอุปกรณในฟารมแพะ

 สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 76319159 ฝกงานฟารม 1

5,006.00 5,006.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยไอทีวัฒนา,รานพิชิตภัณฑ, รานสมสวนบูติ

ค,รานชัยประดิษฐ

PR2800064120022 25/12/2020 - -

9625 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซมและบํารุงรักษารถ

แทรกเตอรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

3,380.00 3,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส. ธานินทรการยนต PR2800064120021 25/12/2020 - -

9626 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 423.27 423.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR2800064120024 30/12/2020 - -

9627 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมประกอบการ

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง ป 2564

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR3300064120001 1/12/2020 - -

9628 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 3,873.27 3,873.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR3300064120002 2/12/2020 - -

9629 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหาร ภาครัฐและภาคเอกชน 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในการเขารวมการประชุมคระกรรมการนโยบาย

วิชาการ ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษา พยาไท กรุงเทพฯ

1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป PR3300064120003 2/12/2020 - -

9630 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารประกอบการปรับปรุง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (แกไข) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

และสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง ป 2564 ในการเขา

รวมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2563

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอบป PR3300064120007 7/12/2020 - -

9631 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 2,009.82 2,009.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด PR3300064120015 30/12/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9632 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ จํานวน 11 รายการ เพื่อใชสําหรับการจัด

โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน คณะสหเวชศาสตร ประจําปการศึกษา 

2563 ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หอง QS1-1001 อาคาร

เรียนรวม มหาวิทยาลัยบูรพา

1,470.00 1,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิคอล แอพไพลแอนซ เซ็นเตอร จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,470 บาท

PR3600064120001 1/12/2020 - -

9633 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 44 รายการ 

เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68630561 หลักการจัดการ

บริการอาหาร (Principles of Food Service Management) (อ.อุไร

ภรณสํารองจาย)

3,023.00 3,023.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น  ราคาที่ตกลงซื้อ 3,023 บาท PR3600064120007 2/12/2020 - -

9634 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง 

อาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533659 ปฏิบัติการ

วิทยาเซลลนอกระบบนรีเวช ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 24 ธันวาคม 

2563

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ. สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 500 บาท PR3600064120015 3/12/2020 - -

9635 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง 

อาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533659 ปฏิบัติการ

วิทยาเซลลนอกระบบนรีเวช ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 17ธันวาคม 

2563

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ. สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 500 บาท PR3600064120016 3/12/2020 - -

9636 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง คณบดี

 และรองคณบดี เขารวมประชุมคณะอนุรรมการพัฒนาเขตสุขภาพ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตสุขภาพที่ 6 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563

 ณ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง (เงินหมุน)

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 1,800 

บาท

PR3600064120014 3/12/2020 - -

9637 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง อาจารย

ยุพาพร กิจหวาง มาสอนรายวิชา 68630561 หลักการจัดการ การ

บริการอาหาร ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษเทพ บุญนาค

ราคาที่ตกลงจาง 3,200 บาท

PR3600064120019 4/12/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9638 ขออนุมัติจัดซื้อลังพลาสติกทึบ จํานวน 8 ใบ เพื่อใชสําหรับสวนกลาง

ยกระดับหองปฏิบัติการตามแผน (ไพรัชสํารองจาย)

1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว โซลูชั่น สตีล จํากัด (สํานักงานใหญ)

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,712 บาท

PR3600064120021 4/12/2020 - -

9639 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 46 รายการ 

เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา 68630561 หลักการจัดการการ

บริการอาหาร (Principles of Food Service Management) ในวันที่

 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (อ.อุไรภรณสํารองจาย)

2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่ตกลงซื้อ 2,889 บาท PR3600064120029 8/12/2020 - -

9640 ขออนุมัติคาบริการ Calibration พรอม maintenance จํานวน 35 

เครื่อง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.บี. เมดิคอล จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 

35,000 บาท

PO3600064120003 9/12/2020 - -

9641 ขออนุมัติจัดจางจัดดอกไมงานพิธีพระราชทานเพลิงฯ จํานวน 1 งาน 

เพื่อใชสําหรับการจัดโครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เปนกรณีพิเศษ)

 แกผูอุทิศรางกายเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 

ธันวาคม 2563

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไล ไทยเจริญ ราคาที่ตกลงจาง 45,000 บาท PO3600064120005 9/12/2020 - -

9642 ขออนุมัติจัดซื้อดอกไมถวายพระและดอกไมใสแจกัน เพื่อใชสําหรับการ

จัดโครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เปนกรณีพิเศษ) แกผูอุทิศรางกาย

เพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 คณะสหเวชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563

1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไล ไทยเจริญ ราคาที่ตกลงซื้อ 1,160 บาท PR3600064120044 9/12/2020 - -

9643 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถรับสงวงดนตรี จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - 

สงวงดนตรีเขาแสดงดนตรีในโครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เปน

กรณีพิเศษ) แกผูอุทิศรางกายเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ เดชศักดา ราคาที่ตกลงจาง 1,000 

บาท

PR3600064120043 9/12/2020 - -

9644 ขออนุมัติจางเหมาบริการเก็บ ขน และนําขยะติดเชื้อไปกําจัด จํานวน 

110 กิโลกรัม

2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอลลูชั่นแคร จํากัดราคาที่ตกลงจาง 

2942.50 บาท

PR3600064120048 11/12/2020 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9645 ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยนไสกรอง จํานวน 4 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

บริการผูเขารับการรักษา และการปฏ บัติงานของเจาหนาที่ ในศูนยวิจัย

และบริการวิชาการคณะสหเวชศาสตร (คลินิกกายภาพบําบัด)

8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง ธนาชัย วอเตอร ราคาที่ตกลงจาง 8,300 บาท PR3600064120045 11/12/2020 - -

9646 ขออนุมัติจัดทําเลมฝกงาน จํานวน 60 เลม และจัดทําเอกสารสําหรับ

แหลงฝก จํานวน 3,000 แผน เพื่อใชสําหรับการจัดโครงการฝก

ปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทางคลินิก 4 ประจําปการศึกษา 2563 

ระหวางวันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 17 กุมภาพันธ 2564 ณ แหลงฝก

ปฏิบัติงาน 17 แหลงฝก

5,622.60 5,622.60 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจาง 5,622.60 บาท PR3600064120047 11/12/2020 - -

9647 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 5 เลม เพื่อใชสําหรับ

การจัดเตรียมการประเมินหลักสูตรเทคนิคการแพทย และจัดสงเอกสาร

ใหกลับสภาเทคนิคการแพทย

669.00 669.00 เฉพาะเจาะจง LEEDA COPY ราคาที่ตกลงจาง 669 บาท PR3600064120046 11/12/2020 - -

9648 ขออนุมติจัดจางเปลี่ยนอุปกรณสําหรับเครื่องมือกายภาพบําบัด จํานวน

 2 รายการ

12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 

12,305 บาท

PO3600064120006 14/12/2020 - -

9649 ขออนุมัติจางเหมาบริการเดินสายไฟเมนพรอมกราวด จํานวน 1 และ

เปลี่ยนกอกน้ําคอยาวหองอาจารยใหญ จํานวน 1 งาน

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง 

6,400 บาท

PR3600064120053 14/12/2020 - -

9650 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง (หอง 409,207 

และหอง 504)

35,631.00 35,631.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่ตกลงจาง 35,631 บาท PO3600064120007 15/12/2020 - -

9651 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 12 รายการ และคาถาย

เอกสาร จํานวน 856 หนา (อ.รังสิมาสํารองจาย)

2,838.00 2,838.00 เฉพาะเจาะจง ทวีเจริญ ราคาที่ตกลงซื้อ 1,742 บาท 

นางสาวรังสิมา ดรุณพันธ ราคาที่ตกลงซื้อ 60 บาท

ขาวโอตกอบป ราคาที่ตกลงซื้อ 856 บาท

PR3600064120059 15/12/2020 - -

9652 ขออนุมัติจัดซื้อสัตวทดลอง เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนในวิชา 

68429159 การใชสัตวทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย 

(อ.ปองรุง)

26,248.00 26,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 26,248 บาท

PO3600064120008 16/12/2020 - -
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9653 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิลพรอมติดตั้ง จํานวน 3 ปาย เพื่อใชสําหรับ

การจัดโครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เปนกรณีพิเศษ) แกผูอุทิศ

รางกายเพื่อการศึกษาประจําปการศึกษา 2562 คณะสหเวชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 18 -19 ธันวาคม พ.ศ.2563 (กุลธราสํารอง

จาย)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาที่ตกลงจาง 3,500 

บาท

PR3600064120066 16/12/2020 - -

9654 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบสําหรับการเรียนการสอน 37 รายการ เพื่อใชใน

การเรียนการสอนรายวิชา 68630561 หลักการจัดการ การบริการ

อาหาร (Principles of Food Service Management) ในวันที่ 17 

ธันวาคม 2563 (อ.อุไรภรณสํารองจาย)

3,586.00 3,586.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่ตกลงซื้อ 3,586 บาท PR3600064120062 16/12/2020 - -

9655 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา 68449359 โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2563 (อ.ศิริพรสํารองจาย)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

4,782.90 บาท

PR3600064120063 16/12/2020 - -

9656 ขออนุมัติจัดซื้อเกลือโพแทสเซียมคลอไรด (Food grade) จํานวน 1 ถุง 

(อ.รังสิมาสํารองจาย)

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

2,675 บาท

PR3600064120067 17/12/2020 - -

9657 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 6 รายการ และคาถาย

เอกสาร จํานวน 1065 แผน (อ.คุณาวุฒิสํารองจาย)

2,727.00 2,727.00 เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด ราคาที่ตกลงซื้อ 350 บาท 

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

1 312 บาท 

PR3600064120071 17/12/2020 - -

9658 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 3.02 ลิตร (เงินหมุน) 70.10 70.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด ราคาที่

ตกลงซื้อ 70.10 บาท

PR3600064120079 22/12/2020 - -

9659 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 583 แผน เพื่อใชสําหรับการเรียน

การสอนรายวิชา 68347360 ภาคนิพนธ ประจําปการศึกษา 2563 (อ.

พรพิมล)

583.00 583.00 เฉพาะเจาะจง เบสทซีร็อก ราคาที่ตกลงจาง 583 บาท PR3600064120083 23/12/2020 - -

9660 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 16 รายการ และคาถาย

เอกสาร จํานวน 240 แผน (อ.จันทรทิพยสํารองจาย)

1,815.00 1,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

905 บาท

รานเจียบฮวด ราคาที่ตกลงซื้อ 120 บาท 

PR3600064120085 23/12/2020 - -
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9661 ขออนุมัติจัดทําเลมฝกงาน จํานวน 8 เลม และจัดทําเอกสารสําหรับ

แหลงฝก จํานวน 108 แผน (จายทราย)

554.20 554.20 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจาง 554.20 บาท PR3600064120092 24/12/2020 - -

9662 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการจัดทําเอกสารงานตาง ๆ จํานวน 1 งาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติวรรณ มีกุศล ราคาที่ตกลงจาง 10,000 

บาท

PO3600064120009 30/12/2020 - -

9663 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการเก็บ ขน และนําขยะติดเชื้อไปกําจัด จํานวน

 299 กิโลกรัม

7,998.50 7,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอลลูชั่นแคร จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 

7,998.50 บาท

PR3600064120121 30/12/2020 - -

9664 ขออนุมัติจัดซื้ออางน้ําควบคุมอุณหภูมิชนิดหมุนเวียนน้ํา จํานวน 1 ชุด 

(2223)

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.พี. โคราช จํากัด PR3700064120037 1/12/2563 - -

9665 ขออนุมัติติดตั้งประตูอลูมิเนียม ชั้น 6 อาคาร 10 ป เภสัชศาสตรบูรพา 

(2231)

28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระวัฒน สุขพิทักษ PR3700064110003 1/12/2563 - -

9666 ขออนุมัติจัดซื้อชั้นวางของเหล็ก จํานวน 8 ชุด (2208) 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR3700064110038 1/12/2563 - -

9667 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณและสารเคมีโครงการสัปดาหวิชาการ 

ครั้งที่ 5 ประจําปการศึกษา 2563 (6337)

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา , หางหุนสวนจํากัด 

เอ็น พี  ไซเอ็นซ

PR3700064120014 7/12/2563 - -

9668 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณงานโสตทัศนศึกษาและอาคารสถานที่ 

(2146)

17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR3700064120024 8/12/2563 - -

9669 ขออนุมัติซอมแซมสาย Fiber Optic (2146) 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR3700064120028 8/12/2563 - -

9670 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร Atec (591500301000256) 

(2122)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR3700064120027 8/12/2563 - -

9671 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร Atec (581500301000435) 

(2122)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR3700064120026 8/12/2563 - -
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9672 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสําหรับใชรวมกับคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับการ

เรียนการสอน (2146)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR3700064120025 8/12/2563 - -

9673 ขออนุมัติจัดจางทําปายหอง ปายบอกตําแหนงสถานที่ผลิตและสถานที่

เก็บรักษาหองเครื่องสําอาง (2159)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด PR3700064120031 9/12/2563 - -

9674 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางแตงหนาโครงการเขารวมกิจกรรม FRESHMEN

 OF BUU 2020 ประจําปการศึกษา 2563 (6344)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวัฒน  ปุระสะทํามัง PR3700064120061 14/12/2563 - -

9675 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณทําเกียรติบัตร (2109) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR3700064120035 15/12/2563 - -

9676 ขออนุมัติซอมแซมเปลี่ยนโคมไฟ ชั้น 6 อาคาร 10 ปฯ (2157) 50,500.00 50,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระวัฒน สุขพิทักษ PR3700064120036 15/12/2563 - -

9677 ขออนุมัติจัดซื้อตรายาง 18 รายการ (2109) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค PR3700064120039 16/12/2563 - -

9678 ขออนุมัติจัดจางเหมาทําความสะอาด วันที่ 19/12/2563 (2156) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณ นาถมทอง, น.ส.สุภาพ คลายโศก, 

น.ส.บุษกร ทีรทิพย, นางราศรี สวัสเอื้อ

PR3700064120043 17/12/2563 - -

9679 ขออนุมัติจัดจางเหมารถตูปรับอากาศรับสงวิทยากร วิชาเภสัชเคมี 1 

วันที่ 21/12/2563 (3200)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร  ชื่นคุม PR3700064120044 18/12/2563 - -

9680 ขออนุมัติจัดซื้อแจกันและดอกไมประดิษฐ (2109) 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมนารีรัตน PR3700064120054 23/12/2563 - -

9681 ซื้อสายสัญญาณภาพดิจิตอล HDMI จํานวน 6 เสน 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800064120005 1/12/2563 - -

9682 ซื้ออแดปเตอรสําหรับใชกับเครื่องบันทึกกลองวงจรปด จํานวน 1 อัน 642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800064120004 1/12/2563 - -
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9683 ซื้อหมึกเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก จํานวน 8 หลอด 32,250.00 32,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PO3800064120001 1/12/2563 - -

9684 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

กลับ ม.บูรพา ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยา

เขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันที่ 5 

ธันวาคม พ.ศ. 2563

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม PR3800064120003 1/12/2563 - -

9685 ซื้อวัสดุ (รายละเอียดตามแบบฟอรมกําหนดรางขอบเขตของงาน/

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังแนบ)

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

ราน ศ.สังฆภัณฑ

ราน นะโม ดอกไมสด (โม)

PR3800064120020 3/12/2563 - -

9686 ซื้อเครื่องไทยธรรม จํานวน 9 ชุด 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สังฆภัณฑ PR3800064120019 3/12/2563 - -

9687 ซื้อผลไมสําหรับไหวเจาที่ จํานวน 1 ชุด 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง คุณวรรณดี มะหะหมัด PR3800064120024 4/12/2563 - -

9688 ซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 1 เครื่อง และ ขาตั้งทีวีแบบ

ตั้งพื้น จํานวน 1 เครื่อง

84,744.00 84,744.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PO3800064120002 4/12/2563 - -

9689 จางปมดอกกุญแจ จํานวน 6 ดอก 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง กมลการกุญแจ PR3800064120047 14/12/2563 - -

9690 จางซักอบรีดผา จํานวน 3 ผืน 370.00 370.00 เฉพาะเจาะจง ราน สีหาดี ซัก อบ รีด PR3800064120043 14/12/2563 - -

9691 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 50 ถัง 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน PR3800064120044 14/12/2563 - -

9692 ซื้อวัสดุสําหรับงานซอม กาวซิลิโคน จํานวน 2 หลอด ตะปูยิงฝา จํานวน

 100 ตัว  ตะปูควง จํานวน 100 ตัว

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR3800064120046 14/12/2563 - -
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9693 ซื้อปุยคอก ดิน กระถางตนไม และตนไม สําหรับใชจัดสวนปรับปรุงภูมิ

ทัศน สวนหยอม รอบอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ

4,440.00 4,440.00 เฉพาะเจาะจง ราน หมองพรรณไม

ราน อัศนัยเครื่องปนดินเผา

น ส ณัชษปรางครง วันชัยชนะเดช

PR3800064120048 14/12/2563 - -

9694 ซื้อหมึกพิมพเลเซอร Kyocera จํานวน 8 หลอด 25,600.00 25,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PO3800064120004 14/12/2563 - -

9695 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป

กลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม PR3800064120045 14/12/2563 - -

9696 ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ระบบประชุมทางไกล (สิทธิ์การใชงาน Zoom 

Meeting EDU plus 1 year prepay)จํานวน 25 hosts

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด PO3800064120005 16/12/2563 - -

9697 ซื้อของที่ระลึก(อาหารทะเลแหง) จํานวน 2 ชุด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ํา PR3800064120067 16/12/2563 - -

9698 ซื้อสิทธิ์ในการใชงานซอฟตแวร Windows server 2019 สําหรับ

เครื่องแมขาย จํานวน10 Licenses และสิทธิ์ในการเชื่อมตอแบบ 

Device เพื่อใชงาน Windows Server2019 จํานวน 5 Licenses

14,819.50 14,819.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PO3800064120006 16/12/2563 - -

9699 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ 60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร PR3800064120074 17/12/2563 - -

9700 ซื้ออุปกรณปองกันสัญญาณรบกวนจากเครื่องคอมพิวเตอรผุ สอนไปยัง

เครื่องขยายเสียง จํานวน 3 ชุด

8,667.00 8,667.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR3800064120075 17/12/2563 - -

9701 ซื้อน้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อ Dettol จํานวน 10 แกลอน 13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาชลบุรี

PR3800064120083 21/12/2563 - -

9702 ซื้อสีน้ํามัน 2 กระปอง ทินเนอร 1 ขวด และแปลงทาสี 3 นิ้ว 1 อัน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR3800064120088 23/12/2563 - -

9703 จางติดตั้งแผนหินศิลาฤกษ จํานวน 2 แผน พรอมไฟสองปาย 14,017.00 14,017.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม PO3800064120009 23/12/2563 - -
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9704 จางซอมตาขายกันนก ชั้น 4 ชั้น 7 ชั้น 8 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม PR3800064120087 23/12/2563 - -

9705 ซื้อวัสดุ (รายละเอียดตามแบบฟอรมกําหนดรางขอบเขตของงาน/

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

25,388.39 25,388.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PO3800064120010 24/12/2563 - -

9706 ซื้อชั้นวางของเหล็ก จํานวน 2 ชุด 71,904.00 71,904.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม PO3800064120011 25/12/2563 - -

9707 ซื้อเหรีญตะกั่ว พรอมสาย จํานวน 350 อัน 28,087.50 28,087.50 เฉพาะเจาะจง รานอีสเทิรนโทรฟ PO3800064120012 25/12/2563 - -

9708 ซื้อน้ํากลั่น 12 ขวด และกรวย PVC 1 อัน 216.00 216.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ PR3800064120118 28/12/2563 - -

9709 ซื้อแอลกอฮอลทําความสะอาดมือแบบน้ํา จํานวน 30 ถุง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PO3800064120013 28/12/2563 - -

9710 จางเหมาบริการรถยนต 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนขาวบริการ/เสนอราคา 

3,500.00 บาท

PR3900064120001 2/12/2563 - -

9711 จางเหมารถตูโครงการบริการวิชาการฯ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  แสงสวาง/เสนอราคา 6,000.00 บาท PR000022 2/12/2563 - -

9712 จางเหมาถอดและซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต/เสนอราคา 12,100.00

 บาท

PO3900064120001 7/12/2563 - -

9713 ขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต ทะเบียน กล 4385 ชลบุรี 860.00 860.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง (สํานักงานใหญ)/

เสนอราคา 860.00 บาท

PR3900064120010 8/12/2563 - -

9714 จางเหมาติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือควบคุมประตู เขา-ออก 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/เสนอราคา 

6,600.00 บาท

PR3900064120013 9/12/2563 - -
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9715 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือสําหรับควบคุมประตู เขา-ออก 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/เสนอราคา 

6,900.00 บาท

PR3900064120011 9/12/2563 - -

9716 จางเหมาทําปายตัวอักษร 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพี.พี.ไซนเมกเกอร/เสนอราคา 25,000.00 บาท PO3900064120005 16/12/2563 - -

9717 จางเหมารถตู วันที่ 16-18 ธ.ค. 2563 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร  ทองเกษม/เสนอราคา 39,000.00 

บาท

PO3900064120002 15/12/2563 - -

9718 เชาสถานที่จัดโครงการศูนยภูมิภาคฯ 15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนบีชรีสอรท จํากัด/เสนอราคา 

15,300.00 บาท

PO3900064120003 15/12/2563 - -

9719 จางเหมาเรือเร็ว จํานวน 3 ลํา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกนก  ไทยสงวนวรกุล/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

PR3900064120024 15/12/2563 - -

9720 จางเหมารถโดยสารบนเกาะ 3 คัน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจุน  ภุมมะระ/เสนอราคา 6,000.00 บาท PR3900064120028 15/12/2563 - -

9721 ซื้อของที่ระลึก 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/เสนอราคา 

2,500.00 บาท

PR3900064120029 16/12/2563 - -

9722 จางจัดนิทรรศการโครงการศูนยภูมิภาคฯ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชยากร  สุวรรณอัมพร/เสนอราคา 40,000.00

 บาท

PO3900064120004 15/12/2563 - -

9723 จางเหมาจัดทําสติ๊กเกอร 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพี.พี.ไซนเมกเกอร/เสนอราคา 16,000.00 บาท PO3900064120009 22/12/2563 - -

9724 จางเหมาจัดทําใบประกาศนียบัตร 510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง นายถาวร  คงถาวร/เสนอราคา 510.00 บาท PR3900064120037 22/12/2563 - -

9725 จางเหมารถตู 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร  ทองเกษม/เสนอราคา 3,000.00 บาท PR3900064120038 22/12/2563 - -
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9726 จางเหมาพัฒนาเว็บไซต 20,250.00 20,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศดานันท  วงศษา/เสนอราคา 20,250.00

 บาท

PO3900064120006 22/12/2563 - -

9727 จางเหมาจัดทํากิจกรรมโครงการศูนยภูมิภาคฯ 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตีม ออฟ ธิงส จํากัด/เสนอราคา 

11,400.00 บาท

PO3900064120007 22/12/2563 - -

9728 เชาอุปกรณจัดโครงการศูนยภูมิภาคฯ 58,600.00 58,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตีม ออฟ ธิงส จํากัด/เสนอราคา 

58,600.00 บาท

PO3900064120008 22/12/2563 - -

9729 จางเหมาพัฒนาโมบาย โครงการบริการวิชาการฯ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคฤทธิ์  เสาโมก/เสนอราคา 50,000.00 

บาท

PO000043 24/12/2563 - -

9730 จางเหมาบริการ 98,500.00 98,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต/เสนอราคา 98,500.00

 บาท

PO3900064120011 30/12/2563 - -

9731 จางเหมาบุคคลนักวิจัยศูนยภูมิภาคฯ 3 เดือน 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชญาดา  ประเสริฐศร/ีเสนอราคา 

75,000.00 บาท

PO3900064120010 29/12/2563 - -

9732 ขอความเห็นชอบซอมแซมและบํารุงรักษา-เกาอี้ BK PVC ทําบุหนังใหม

 หมายเลขครุภัณฑ 560100201002083

800.00           800.00 เฉพาะเจาะจง W&P รับซอมโซฟา PR4000064120008 14/12/2563 - -

9733 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-คาน้ํามันเชื้อเพลิง เติมรถประจําสถาบัน

ภาษา ขฉ 7133 เพื่อใชในกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันภาษา

500.00           500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร PR4000064120013 25/12/2563 - -

9734 จางเหมาติดตั้งสายสัญญาณโปรเจคเตอรและระบบไฟฟาพรอมอุปกรณ

หองการเรียนการสอนชั้น 3 และชั้น 4

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/ราคาที่ตกลงจาง

 13,500 บาท

PR4200064120012 2/12/2563 - -

9735 ขออนุมัติจัดซื้อเจลแอลกอฮอล 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 4,705 

บาท

PR4200064120015 7/12/2563 - -

9736 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนตใน เขารวมกิจกรรมเสวนา กับสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/ราคาที่ตกลงจาง 2,700 

บาท

PR4200064120019 17/12/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9737 ขออนุมัติจางเหมายายและติดตั้งสายสัญญาณกลองวงจรปดพรอม

อุปกรณ

22,700.00 22,700.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงจาง 

22,700 บาท

PR4200064120022 22/12/2563 - -

9738 ขออนุมัติจางทํากุญแจประตูกระจกหนาอาคารคณะดนตรีและการแสดง 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รานกมลการกุญแจ/ราคาที่ตกลงจาง  700 บาท PR4200064120024 23/12/2563 - -

9739 ขออนุมัติจัดซื้อโทรทัศน (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 1 เครื่อง 65,500.00 65,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัลติ โปร เซ็นเตอร จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 

65,500.00

PR4500064120010 7/12/2563 - -

9740 ขออนุมัติเสนอจางทําขาาตั้งโทรทัศน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  พรหมเมก/ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR4500064120012 7/12/2563 - -

9741 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ําดื่ม จํานวน 4 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 160.00 PR4500064120013 8/12/2563 - -

9742 ขออนุมัติจางเหมาทํากรอบรูปพรอมรูปคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 625.00 625.00 เฉพาะเจาะจง รานไทยสยามดิจิตอล (หนองมน)/ราคาที่ตกลงจาง

 625.00

PR4500064120014 9/12/2563 - -

9743 ขออนุมัติเสนอจางเหมาบริการบันทึกภาพและวีดีโอ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุมาศ นิคมคาย/ราคาที่ตกลงจาง 3,000.00 PR4500064120019 14/12/2563 - -

9744 ขออนุมัติเสนอซื้อของรางวัลโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณการไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย วันที่ 19 ธ.ค.63

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/ราคาที่ตกลง

ซื้อ 225.00

PR4500064120020 14/12/2563 - -

9745 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 8,205.15 8,205.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 

28,205.15

PR4500064120022 17/12/2563 - -

9746 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ําดื่ม จํานวน 4 ถัง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 160.00 PR4500064120024 18/12/2563 - -

9747 ขออนุมัติเสนอซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับประมวลผล 

จํานวน 3 เครื่อง

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ

 66,000.00

PR4500064120029 23/12/2563 - -
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ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9748 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 1,102.10 1,102.10 เฉพาะเจาะจง รานยักษใหญ ไอที (สํานักงานใหญ)/ราคาที่ตกลง

ซื้อ 1,102.10

PR4500064120033 28/12/2563 - -

9749 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 5 รายการ 9,244.80 9,244.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด/ราคาที่เสนอ 9,244.80 

บาท

PR7080064120003 1/12/2020 - -

9750 วัตถุดิบ(นมจืด,น้ําแข็ง) จํานวน 2 รายการ 1,425.50 1,425.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด, นางสาวธีรานุช  

ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 1,425.50 บาท 

PR7080064120002 1/12/2020 - -

9751 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 26 รายการ 20,034.29 20,034.29 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 20,034.29 บาท

PR7080064120001 1/12/2020 - -

9752 สินคา(นิชชินคัพ) จํานวน 2 รายการ 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด

 / ราคาที่เสนอ 7,704.00 บาท

PR7080064120004 1/12/2020 - -

9753 สินคา(น้ําอัดลมและน้ําดื่มน้ําทิพย) จํานวน 7 รายการ 18,491.41 18,491.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา

ที่เสนอ 18,491.41 บาท

PR7080064120007 2/12/2020 - -

9754 สินคา(ไสกรอก) จํานวน 3 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด

(ซีพีเฟรชมารท) / ราคาที่เสนอ 2,760.00 บาท

PR7080064120005 2/12/2020 - -

9755 สินคา(หนากากอนามัย) จํานวน 1 รายการ 890.00 890.00 เฉพาะเจาะจง BOOT RETAIL (THAILAND) LTD / ราคาที่เสนอ

 812.00 บาท

PR7080064120006 2/12/2020 - -

9756 สินคา วัตถุดิบและอุปกรณประกอบการขาย จํานวน 29 รายการ 21,055.00 21,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 19,065.00 บาท, บริษัท หอมไกล ชลบุรี 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 1 990 00 บาทรวมทั้งสิ้น 

PR7080064120008 3/12/2020 - -

9757 สินคา(ของเลน) จํานวน 15 รายการ 58,945.00 58,945.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอํานวยพาณิชย / ราคาที่เสนอ 51,970.00

 บาท, นางสาวกรรณิกา  สลัดทุกข / ราคาที่เสนอ

 5 880 00 บาท รวมทั้งสิ้น 57 850 00 บาท

PR7080064120009 4/12/2020 - -

9758 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 5 รายการ 9,912.48 9,912.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 9,912.48 

บาท

PR7080064120011 4/12/2020 - -
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9759 สินคา(หมวกแฟนซีตัวสัตว) จํานวน 1 รายการ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาที่เสนอ 24,000.00

 บาท

PR7080064120012 4/12/2020 - -

9760 สินคา(ตุกตา) จํานวน 3 รายการ 54,896.35 54,896.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จํากัด / ราคาที่เสนอ 

54,896.35 บาท

PR7080064120010 4/12/2020 - -

9761 สินคา(ขาวกลอง) จํานวน 1 รายการ 3,920.00 3,920.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  พงษวุฒิธรรม /ราคาที่เสนอ 

3,920.00 บาท

PR7080064110036 4/12/2020 - -

9762 สินคา(ขนมไขสอดไส) จํานวน 1 รายการ 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชชาพลอย  พิทักษผลิน / ราคาที่เสนอ 

540.00 บาท

PR7080064120015 7/12/2020 - -

9763 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 13 รายการ 10,110.18 10,110.18 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 10,110.18 บาท

PR7080064120013 7/12/2020 - -

9764 วัตถุดิบ(นมจืด,น้ําแข็ง) จํานวน 2 รายการ 892.00 892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด / ราคาที่เสนอ 

367.00 บาท, นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน / 

ราคาที่เสนอ 425 00 บาท รวมทั้งสิ้น 792 00 

PR7080064120016 8/12/2020 - -

9765 สินคา(พวงกุญแจ,กบเหลา,จิ๊กซอล) จํานวน 6 รายการ 72,600.00 72,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ 72,600.00 

บาท

PR7080064120019 14/12/2020 - -

9766 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 5 รายการ 9,912.48 9,912.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 9,912.48 

บาท

PR7080064120018 14/12/2020 - -

9767 สินคา(ขาวกลอง) จํานวน 1 รายการ 2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  พงษวุฒิธรรม /ราคาที่เสนอ 

2,240.00 บาท

PR7080064120020 14/12/2020 - -

9768 วัตถุดิบ(เมล็ดกาแฟ) จํานวน 1 รายการ 7,382.14 7,382.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จํากัด / ราคาที่

เสนอ 7,382.14 บาท

PR7080064120017 14/12/2020 - -

9769 สินคา(น้ําอัดลมและน้ําดื่มน้ําทิพย) จํานวน 7 รายการ 15,611.40 15,611.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา

ที่เสนอ 15,611.40 บาท

PR7080064120024 15/12/2020 - -
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9770 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 11 รายการ 8,564.85 8,564.85 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 8,564.85 บาท

PR7080064120022 15/12/2020 - -

9771 สินคา(สัตวบีบ,เปาฟอง) จํานวน 2 รายการ 26,784.00 26,784.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาที่เสนอ 26,784.00

 บาท

PR7080064120023 15/12/2020 - -

9772 สินคา(ไสกรอก) จํานวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด

(ซีพีเฟรชมารท) / ราคาที่เสนอ 1,140.00 บาท

PR7080064120025 16/12/2020 - -

9773 สินคา วัตถุดิบและอุปกรณประกอบการขาย จํานวน 22 รายการ 30,164.50 30,164.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 12,635.00 บาท, บริษัท หอมไกล ชลบุรี 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 17 529 00 บาทรวมทั้งสิ้น 

PR7080064120026 16/12/2020 - -

9774 สินคา(คุกกี้) จํานวน 1 รายการ 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท  จตุรัตนชัยพร / ราคาที่เสนอ 

1,950.00 บาท

PR7080064120027 17/12/2020 - -

9775 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 23 รายการ 19,252.94 19,252.94 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ

 19,252.94 บาท

PR7080064120030 18/12/2020 - -

9776 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ 942.00 942.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด / ราคาที่เสนอ 

183.50 บาท, นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน / 

ราคาที่เสนอ 750 00 บาท รวมทั้งสิ้น 933 50 

PR7080064120028 18/12/2020 - -

9777 สินคา(ขาวกลอง) จํานวน 1 รายการ 3,640.00 3,640.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  พงษวุฒิธรรม /ราคาที่เสนอ 

3,640.00 บาท

PR7080064120029 18/12/2020 - -

9778 สินคา(ของเลน,สินคาอื่น) จํานวน 22 รายการ 47,428.60 47,428.60 เฉพาะเจาะจง รานโชคอํานวยพาณิชย / ราคาที่เสนอ 33,800.00

 บาท, รานเพ็ญเฮาท / ราคาที่เสนอ 4,020.00 

บาท  บริษัท บี แอนด บี อินดัสทรี จํากัด / ราคาที่

PR7080064120031 23/12/2020 - -

9779 คาจางทาสีชั้นไมวางตูปลา จํานวน 1 งาน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนันท บุญมา / ราคาที่เสนอ 8,500.00 บาท PR7000064120005 1/12/2020 - -

9780 ครุภัณฑการเกษตร(กระชังอวนลอย แบบกลม) โครงแสตนเลส  จํานวน

 1 รายการ

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาณพ ยงยืน / ราคาที่เสนอ 22,000.00 บาท PR7000064120004 1/12/2020 - -
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9781 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง 6/64  จํานวน 10 เที่ยว 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000064120007 1/12/2020 - -

9782 วัสดุเชื้อเพลิง จํานวน 2 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ธนาการออยล / ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท PR7000064120006 1/12/2020 - -

9783 วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บานจิปาถะ ,   บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด ,ริษัท บีทูเอส จํากัด / ราคาที่เสนอ 

2 352 00 บาท

PR7000064120020 2/12/2020 - -

9784 วัสดุสํานักงาน(จางปมลูกกุญแจ) จํานวน 1 รายการ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ราน Keyman / ราคาที่เสนอ 100.00 บาท PR7000064120009 2/12/2020 - -

9785 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 6 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด / ราคาที่เสนอ 

3,470.00 บาท

PR7000064120010 2/12/2020 - -

9786 วัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง Monster sea , ลัคกี้การเดนท / ราคาที่เสนอ 

4,840.00 บาท

PR7000064120012 2/12/2020 - -

9787 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 9 รายการ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง กรีน อควาเรียม , โอเชี่ยน แอนด ซี อะแควเรียม /

 ราคาที่เสนอ 7,150.00 บาท

PR7000064120011 2/12/2020 - -

9788 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา)  จํานวน 1 รายการ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายถนอม  สุพรรณพยัคฆ / ราคาที่เสนอ 

4,500.00 บาท

PR7000064120023 3/12/2020 - -

9789 วัสดุไฟฟา จํานวน 3 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด / ราคาที่เสนอ 

1,194.00 บาท

PR7000064120024 3/12/2020 - -

9790 จางอัดออกซิเจน จํานวน 1 รายการ 80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง รานศุภโชค / ราคาที่เสนอ 70.00 บาท PR7000064120029 4/12/2020 - -

9791 คาจางตรวจเช็คระยะการใชงานที่ 310,000 กิโลเมตร เปลี่ยนถาย

น้ํามันเครื่อง (รถยนตตู หมายเลขทะเบียน นค. 5262 ชลบุร)ี จํานวน 1

 งาน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 

สาขาหนองมนบางพระ / ราคที่เสนอ 2,655.74 

บาท

PR7000064120028 4/12/2020 - -
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9792 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 1,080.00 บาท PR7000064120030 4/12/2020 - -

9793 จางซอมแซมระบบแมนททอน้ําดี หอเก็บงาน จํานวน 1 งาน (รื้อระบบ

ทอ API ขนาด 5 นิ้ว, ขนาด 8 นิ้ว, เปลี่ยนทอสั้นหนาจาน หนาแปลน 

125/10k)

85,862.15 85,862.15 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอปเมนท / ราคาที่

เสนอ 85,862.15 บาท

PR7000064120039 7/12/2020 - -

9794 คาจางซักชุดมาสคอต จํานวน 2 ชุด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนวอช / ราคาที่เสนอ 750.00 บาท PR7000064120037 7/12/2020 - -

9795 วัสดุไฟฟา จํานวน 6 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 3,399.00 

บาท

PR7000064120033 7/12/2020 - -

9796 วัสดุพิธีสงฆ จํานวน 7 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานธรรมรส , จอฟลอริสท / ราคาที่เสนอ 

4,554.00 บาท

PR7000064120038 7/12/2020 - -

9797 คาจางซอมแซมเครื่องทําความเย็น เครื่องที่ 1(หองเย็นอุณหภูมิ 0 

องศา)หมายเลขครุภัณฑ 4110-007-0001/40 จํานวน 1 เครื่อง

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริวาโคลด เซอรวิส จํากัด / 9,656.75 บาท PR7000064120041 8/12/2020 - -

9798 วัสดุวิทยาศาสตร(สารเคม)ี จํานวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซายนติฟค  เคมีคอล  ซัพพลาย

 / ราคาที่เสนอ 1,177.00 บาท

PR7000064120043 8/12/2020 - -

9799 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 5 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานหมีปลาทะเล , โอเชี่ยน แอนด ซี อะแควเรี่ยม

 / ราคาที่เสนอ 1,600.00 บาท

PR7000064120042 8/12/2020 - -

9800 วัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ 700.00 บาท PR7000064120058 9/12/2020 - -

9801 คาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ณ ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล 

บางแสน งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563(เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.

สําหรับศูนยเรียนรูโลกใตทะเล)

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 34,200.00 บาท

PO7000064120002 9/12/2020 - -
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9802 คาจางเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใต

ทะเล บางแสน งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 (เงินรับฝากเงินรายได-

คาใชจายศูนยเรียนรูโลกใตทะเล)

14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอรเทค 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 14,160.00 บาท

PO7000064120003 9/12/2020 - -

9803 คาจางเหมาปองกันและกําจัดปลวกอาคารศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บาง

แสน  งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 (เงินรับฝากเงิน

รายได-คชจ.โลกใตทะเล)

12,037.50 12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด /

 ราคาที่เสนอ 12,037.50 บาท

PR7000064120064 9/12/2020 - -

9804 ของที่ระลึก(กระเชาของขวัญ) จํานวน 1 รายการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด สาขาบางแสน / 

ราคาที่เสนอ 16,020.00 บาท

PR7000064120052 9/12/2020 - -

9805 คาจางพิมพบัตรเขาชมสถานเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม จํานวน 2 รายการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ / ราคาที่เสนอ 20,000.00 บาท PR7000064120051 9/12/2020 - -

9806 จางซอมแซมรองเทาชุดมาสคอต จํานวน 1 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ซอมรองเทาแยกรังเร / ราคาที่เสนอ 240.00 บาท PR7000064120066 14/12/2020 - -

9807 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง  7/64  จํานวน 10 เที่ยว 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000064120065 14/12/2020 - -

9808 จางปมกุญแจ จํานวน 1 รายการ 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ราน Keyman / ราคาที่เสนอ 100.00 บาท PR7000064120067 14/12/2020 - -

9809 จางตรวจเช็ค และซอมแซมระบบแจงเหตุเพลิงไหม จํานวน 1 งาน 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอนเคมิคอล จํากัด / ราคาที่เสนอ 

51,253.00 บาท

PR7000064120072 15/12/2020 - -

9810 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 15 รายการ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล  เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ 2,830.00 

บาท

PR7000064120073 16/12/2020 - -

9811 วัสดุการเกษตร(ไมประดับ, แผงตนไม, กระถางตนไม) จํานวน 9 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเพียงไพร พันธุไม , รานกฤษณ อีเลคทริค , 

รานนองพลอย / ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

PR7000064120077 17/12/2020 - -
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9812 วัสดุโฆษณา(จางพิมพไวนิล) จํานวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ 

1,800.00 บาท

PR7000064120076 17/12/2020 - -

9813 วัสดุซอมบํารุง  จํานวน 6 รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง  รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 1,509.53 

บาท

PR7000064120074 17/12/2020 - -

9814 คาจางตรวจเช็ค และซอมแซม(ระบบไฟฟา) รถยนตตู นค5262-ชลบุรี 

 จํานวน 1 งาน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวิเชียร ไดนาโม / ราคาที่เสนอ 3,350.00 บาท PR7000064120087 18/12/2020 - -

9815 วัสดุไฟฟา(แมคเนติกส) จํานวน 1 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 4,800.00 บาท PR7000064120089 21/12/2020 - -

9816 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 12 รายการ 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ชียวัฒน ,  นายอําพล  เทียนเงิน / 

ราคาที่เสนอ 1,580.00 บาท

PR7000064120090 21/12/2020 - -

9817 วัสดุงานบาน จํานวน 2 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาณี  ชื่นชอบ , รานพัชรียาเภสัช / 

ราคาที่เสนอ 1,770.00 บาท

PR7000064120094 22/12/2020 - -

9818 วัสดุตกแตงสถานที่ จํานวน 2 รายการ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ทู (ประเทศไทย) จํากัด,   นางสาววันวิ

สา  รุงเรือง / ราคาที่เสนอ 2,654.00 บาท

PR7000064120093 22/12/2020 - -

9819 คาจางซอมประตูรั้ว(แบบเลื่อน) จํานวน 1 งาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน  สุขประเสริฐ / ราคาที่เสนอ 

2,500.00 บาท

PR7000064120096 23/12/2020 - -

9820 คาจางซอมเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง(สวทล. 620401001000021) 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงกลึงมานะชัย / ราคาที่เสนอ 10,600.00 บาท PR7000064120097 23/12/2020 - -

9821 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร  สุมิตรไตร / ราคาที่เสนอ 

7,300.00 บาท

PR7000064120095 23/12/2020 - -

9822 วัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง , รานไพรเวชคาวัสดุ / ราคาที่เสนอ 

1,230.00 บาท

PR7000064120100 24/12/2020 - -
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9823 วัสดุโฆษณา(อคิลิกตัดตามแบบ )จํานวน 1 รายการ 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ 

2,160.00 บาท

PR7000064120102 25/12/2020 - -

9824 วัสุดุารเกษตร(ไขไรน้ําเค็ม) จํานวน 1 โหล 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ 

13,500.00 บาท

PR7000064120108 28/12/2020 - -

9825 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง จํานวน 10 เที่ยว 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ 

33,000.00 บาท

PR7000064120105 28/12/2020 - -

9826 วัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง รานเพียงไพร พันธุไม ,  รานบานลายไผ / ราคาที่

เสนอ 4,190.00 บาท

PR7000064120103 28/12/2020 - -

9827 วัสดุคอมพิวเตอร(หมึกเครื่องพิมพ) HP Color Pro200 จํานวน 4

รายการ

12,950.00 12,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ 

12,950.00 บาท

PR7000064120107 28/12/2020 - -

9828 วัสดุการเกษตร(โซเดียมไบคารบอเนต) จํานวน 1 รายการ 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ 650.00 

บาท

PR7000064120110 30/12/2020 - -

9829 ขอซื้อ ETCH-37 DENU และ DISPOSABLE MICROBRUSH 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีวา เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด PR8000064120012 1/12/2563 - -

9830 ซื้อยา เพชรสังฆาต 400 mg cap (70 cap) จํานวน 100 ขวด , ฟา

ทะลายโจร 400 mg cap (60 cap) จํานวน 300 ขวด

          25,200.00      25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120023 1/12/2563 - -

9831 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 9,050.00 9,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000064110605 1/12/2563 - -

9832 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 10,680.00 10,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR8000064120007 1/12/2563 - -

9833 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 14,050.00 14,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรมเมอร จํากัด PR8000064110603 1/12/2563 - -
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9834 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 16,245.00 16,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR8000064110599 1/12/2563 - -

9835 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 17,300.00 17,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000064110604 1/12/2563 - -

9836 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 44,400.00 44,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000064110597 1/12/2563 - -

9837 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064110598 1/12/2563 - -

9838 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 72,500.00 72,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110600 1/12/2563 - -

9839 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064110601 1/12/2563 - -

9840 ซื้อ Fluoresscein Paper จํานวน 3 กลอง 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาย เซอรจิคอล จํากัด PR8000064120026 1/12/2563 - -

9841 ซื้อยา CAPD Baxter (1.5% Dext Low Cal) 5000 ml จํานวน 28 

กลอง

44,310.84 44,310.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120008 1/12/2563 - -

9842 ซื้อยา CoTerGuai (ยส3) (Terco-C) จํานวน 15 ขวด 14,284.50 14,284.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด PR8000064120018 1/12/2563 - -

9843 ซื้อยา Fenofibrate 200 mg (Adfen-200) จํานวน 4000 กลอง 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120021 1/12/2563 - -

9844 ซื้อยา Furosemide 250 mg/25 ml inj (Furetic S) จํานวน 100 

amp , Ofloxacin 200 mg tab (Ofloxin) จํานวน 5 กลอง

4,761.50 4,761.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000064120017 1/12/2563 - -
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9845 ซื้อยา Imipenem 500 mg inj (BIOnam) จํานวน 15 กลอง 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด PR8000064120024 1/12/2563 - -

9846 ซื้อยา Insulin GENSULIN 30/70 pen 3 ml (RI30u/NPH70/ml) 

จํานวน 250 กลอง

97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000064120016 1/12/2563 - -

9847 ซื้อยา Lidocaine 10% 50 gm (Xylocaine spray) จํานวน 30 ขวด ,

 Lidocaine 1%+Epi 20 ml (Xylocaine+adre) จํานวน 30 กลอง

27,927.00 27,927.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด PR8000064120013 1/12/2563 - -

9848 ซื้อยา Mannitol 20% inj 500 ml จํานวน 50 ถุง 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120011 1/12/2563 - -

9849 ซื้อยา MethiMazole 5 mg tab (Timazol) จํานวน 100 กลอง 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด PR8000064120015 1/12/2563 - -

9850 ซื้อยา Minoxidil 5% soln spray 60 ml (Nuhair) จํานวน 5 โหล 16,250.00 16,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด PR8000064120020 1/12/2563 - -

9851 ซื้อยา Norgesic L(Para450+Orphe35) tab (TORRENT) จํานวน 

200 กลอง

58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด PR8000064120019 1/12/2563 - -

9852 ซื้อยา Omeprazole 40 mg IV (Zefxon) จํานวน 1500 vial 78,645.00 78,645.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด PR8000064120022 1/12/2563 - -

9853 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000064110606 1/12/2563 - -

9854 ขอซื้อ/ขอจางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาล 13,170.00 13,170.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR8000064120028 2/12/2563 - -

9855 ซื้อน้ํายาซักผา 5 รายการ 37,717.50 37,717.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเนี่ยนเคมีคอล  จํากัด PR8000064120045 2/12/2563 - -
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9856 ซื้อ  Clip HX-610-135L จํานวน 5 กลอง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120038 2/12/2563 - -

9857 ซื้อ 1. Fixomull 2 x 10 yds ( Roll) จํานวน 36 กลอง, 2.Foley 

Cather 2way # 8 (023000) จํานวน 20 ชิ้น

9,544.40 9,544.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120031 2/12/2563 - -

9858 ซื้อ 1. HF Mepilex 20x20 cm. จํานวน 10 ชิ้น,2.TAS Mepilex Ag 

10x10 cm. จํานวน 60 ชิ้น

32,314.00 32,314.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120032 2/12/2563 - -

9859 ซื้อ 1. Urine bag 2000 ml (เทลาง)(023803) จํานวน 1000 ชิ้น, 2.IV

 set (0201) จํานวน 5000 ชิ้น

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด PR8000064120035 2/12/2563 - -

9860 ซื้อ 1.8307-LS Support (เฝอกพยุงระดับเอว)#L จํานวน 36 ชิ้น, 

2.8307-LS Support (เฝอกพยุงระดับเอว)#XL จํานวน 36 ชิ้น

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด PR8000064120041 2/12/2563 - -

9861 ซื้อ BluGel 15 Gm. จํานวน 30 หลอด 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120034 2/12/2563 - -

9862 ซื้อ Resolution Clip,Colonoscope (2261) จํานวน 10 ชิ้น 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120037 2/12/2563 - -

9863 ซื้อ RevoWave Guide Wire 0.035'' x 450 cm Standard จํานวน 5

 เสน

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด PR8000064120039 2/12/2563 - -

9864 ซื้อ Single Use Hemocilp 2300 (HCG-230-135) จํานวน 100 เสน 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโอ เฮลท แอนด ดิไวซ จํากัด PR8000064120036 2/12/2563 - -

9865 ซื้อ ตูเย็น 2 ประตู ขนาด 10.8 คิว 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอนันต ชลบุรี วิทย-ุโทรทัศน จํากัด PO8000064120003 2/12/2563 - -

9866 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

30,160.00 30,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด PR8000064120033 2/12/2563 - -
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9867 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120040 2/12/2563 - -

9868 ซื้อน้ํายากัดสนิม 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด PR8000064120046 2/12/2563 - -

9869 ซื้อยา Valproate 500 mg tab (Depakine Chrono) จํานวน 300 

ขวด

90,522.00 90,522.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120065 3/12/2563 - -

9870 ซื้อยา Bilastine 20 mg tablet (Bilaxten) จํานวน 30 กลอง 18,746.40 18,746.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120060 3/12/2563 - -

9871 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg tab (Platogrix) จํานวน 50 กลอง 19,474.00 19,474.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120061 3/12/2563 - -

9872 ซื้อยา Cyclosporin 0.05% e.d emulsion (0.4 mL) (RESTASIS) 

จํานวน 20 กลอง

20,000.01 20,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120068 3/12/2563 - -

9873 ซื้อยา Degarelix 80 mg (Firmagon) 1 syr/box (จายทั้งกลอง) 

จํานวน 5 box

26,915.85 26,915.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120059 3/12/2563 - -

9874 ซื้อยา Diprosalic (Betameth+Salicylic) oint 5 gm จํานวน 4 กลอง 9,373.20 9,373.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120056 3/12/2563 - -

9875 ซื้อยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess 10) จํานวน 5 กลอง 89,933.50 89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120064 3/12/2563 - -

9876 ซื้อยา Fludrocortisone 0.1 mg tab (Florinef) ฉร.น จํานวน 10 ขวด 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120058 3/12/2563 - -

9877 ซื้อยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d (Avamys) จํานวน 

430 ขวด

98,461.40 98,461.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120054 3/12/2563 - -
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9878 ซื้อยา Gliclazide MR 60 mg tab (Diamicron MR) จํานวน 300 

กลอง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120062 3/12/2563 - -

9879 ซื้อยา Macrogol (PEG) 4000 10 gm sac (Forlax) จํานวน 50 กลอง 13,107.50 13,107.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด PR8000064120072 3/12/2563 - -

9880 ซื้อยา N.S.S 0.9% 500 ml จํานวน 500 ถุง 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064120074 3/12/2563 - -

9881 ซื้อยา Nicardipine 2 mg/2 ml inj (Cardepine) จํานวน 10 กลอง 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120057 3/12/2563 - -

9882 ซื้อยา Ofloxacin 0.3% e.d 5 ml (Exocin) จํานวน 200 ขวด 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120066 3/12/2563 - -

9883 ซื้อยา Ondansetron 4 mg/2 ml inj (Onsia) จํานวน 200 กลอง 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000064120073 3/12/2563 - -

9884 ซื้อยา Pioglitazone 30 mg tab (Utmos) จํานวน 3000 กลอง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000064120070 3/12/2563 - -

9885 ซื้อยา Prednisolone 1% e.d 5 ml (Pred Forte) จํานวน 100 กลอง 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120063 3/12/2563 - -

9886 ซื้อยา Rosuvastatin 20 mg film-coated tablet (VIVACOR 20) 

จํานวน 30 กลอง

15,087.00 15,087.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120067 3/12/2563 - -

9887 ซื้อยา Sulfasalazine 500 mg tab (Salazine) จํานวน 200 กลอง , 

Desoxymethasone 0.25% 10 gm (Topoxy) จํานวน 200 ขวด , 

Doxazosin 4 mg (CARDOXA) จํานวน 500 กลอง

94,900.00 94,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด PR8000064120069 3/12/2563 - -

9888 ซื้อ Mometasone 50 mcg nasal spray 140d (NasonexAQ) 

จํานวน 170 ขวด

95,861.30 95,861.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120055 3/12/2563 - -
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9889 ซื้อยา Epoetin alfa 5000 iu/0.5 mL (0.5 mL/prefilled syr) 

(Binocrit 5000) จํานวน 10 กลอง

81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ ลีดเดอร จํากัด PR8000064120080 4/12/2563 - -

9890 ซื้อยา Meropenam 1 gm inj (Monem) จํานวน 90 กลอง , Cc 

Levonorgestrel 750 mcg (MADONNA) 2 tab/pack

94,415.00 94,415.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด PR8000064120081 4/12/2563 - -

9891 ซื้อยา Vitamin K1 10 mg/1 ml inj (Phytomenadione) จํานวน 10

 กลอง

3,260.00 3,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000064120079 4/12/2563 - -

9892 ซื้อยา Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จํานวน 3000 กลอง 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120077 4/12/2563 - -

9893 ซื้อยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) จํานวน 300 กลอง 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120075 4/12/2563 - -

9894 ซื้อยา Tramadol 50 mg cap (Tramadol) จํานวน 500 กลอง 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด PR8000064120078 4/12/2563 - -

9895 ขอซื้อ MIssion Biopsy (KIT) 18G 10 cm จํานวน 5 ชิ้น 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120107 7/12/2563 - -

9896 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 72,118.00 72,118.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120088 7/12/2563 - -

9897 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120089 7/12/2563 - -

9898 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ 19,986.00 19,986.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR8000064120109 7/12/2563 - -

9899 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 99,885.00 99,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด PR8000064120103 7/12/2563 - -
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9900 ซื้อ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จํานวน 765 แกลลอน 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด PR8000064120106 7/12/2563 - -

9901 ซื้อยา Tdap vac. 0.5 mL (Adacel) จํานวน 50 vial 25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120098 7/12/2563 - -

9902 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด PR8000064120102 7/12/2563 - -

9903 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด PR8000064120104 7/12/2563 - -

9904 ซื้อ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จํานวน 765 แกลลอน 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด PR8000064120105 7/12/2563 - -

9905 ขออนุมัติจางกั้นหองแบบปดทึบมีประตูเลื่อนและซื้อพัดลมดูดอากาศ 

จํานวน 1 งาน

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ปนปน PO8000064120006 8/12/2563 - -

9906 ซื้อยา Sucralfate 1 gm/5 ml sus 240 ml (Ulcefate) จํานวน 60 

ขวด , Colistimethate eq 150 mg inj (Mellistin) จํานวน 100 vial

 , Ondansetron 8 mg tab (ONSIA) จํานวน 50 กลอง

74,985.60 74,985.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000064120112 8/12/2563 - -

9907 ซื้อสติกเกอร PP ไดคัท A3+ จํานวน 280 แผน 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PR8000064120114 8/12/2563 - -

9908 ซื้อออกซิเจนชนิดทอ ขนาด 6 คิว 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด PR8000064120111 8/12/2563 - -

9909 ซื้อ  I Receptual suction Bag (Flexliner)3000 CC จํานวน 400 ชิ้น 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) PR8000064120137 9/12/2563 - -

9910 2.ออกซิเจนเหลวทางการแพทย จํานวน 8633 ลบ.ม 47,042.55 47,042.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) PR8000064120135 9/12/2563 - -
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9911 2.I Bacteria filter (print sticker) จํานวน 300 ชิ้น 46,200.00 46,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วากัส เมดิเซีย PR8000064120134 9/12/2563 - -

9912 2. EKG paper Model OP-358TE Size 145 x 30 mm จํานวน  20

 พับ

10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด PR8000064120133 9/12/2563 - -

9913  2.Micropore 1x10 yds (มวน) จํานวน 50 กลอง 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120150 9/12/2563 - -

9914 ซื้อ Blade - OR # 10 จํานวน 20 กลอง 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000064120136 9/12/2563 - -

9915 ซื้อ Finger Splint - No.1 (5Cm) เฝอกนิ้วอลูมิเนียม จํานวน 2 กลอง 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120131 9/12/2563 - -

9916 ซื้อ Fixomull 4x10 yds (1 Roll ) จํานวน 50 กลอง 19,367.00 19,367.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120144 9/12/2563 - -

9917 ซื้อ Glove (Protexis) #6.0ไมมีแปง จํานวน 20 กลอง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) PR8000064120132 9/12/2563 - -

9918 ซื้อ OPAL High Level Disinfectatnt  จํานวน 10 แกลลอน 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) PR8000064120138 9/12/2563 - -

9919 ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน 25 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ 47,520.84 47,520.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR8000064120139 9/12/2563 - -

9920 ซื้อ เครื่องบันทึกผลสําหรับเครื่องวัดความดัน Omron จํานวน 300 มวน 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัช อิน เทค จํากัด PR8000064120142 9/12/2563 - -

9921 ซื้อน้ํายาทดสอบภูมิแพ จํานวน 5 รายการ 24,085.70 24,085.70 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม PR8000064120129 9/12/2563 - -
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9922 ซื้อยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จํานวน 200 กลอง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000064120157 9/12/2563 - -

9923 ซื้อยา Loxoprofen 60 mg tablet (Japrolox) จํานวน 600 กลอง 60,348.00 60,348.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120147 9/12/2563 - -

9924 ซื้อยา Me TROnidazole 500 mg inj 100 ml (Mepagyl) จํานวน 

1000 ขวด

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด PR8000064120160 9/12/2563 - -

9925 ซื้อยา Moxifloxacin 0.5% e.d 5 ml (Vigamox) จํานวน 100 ขวด 13,803.00 13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120154 9/12/2563 - -

9926 ซื้อยา NOREPlnephrine 4 mg/4 ml (N EPI , Levophed) จํานวน 

200 amp

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000064120149 9/12/2563 - -

9927 ซื้อยา Potassium NaHCi 280 gm pwd (Uralyt U) จํานวน 100 

กระปอง

55,426.00 55,426.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120151 9/12/2563 - -

9928 ซื้อยา Potassium citrate 231+Na citrate 195 tab (Pocitrin) 

จํานวน 100 กลอง

50,825.00 50,825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เฮลทแคร จํากัด PR8000064120155 9/12/2563 - -

9929 ซื้อยา Progesterone 200 mg tab (Utrogestan) จํานวน 60 กลอง 21,186.00 21,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120143 9/12/2563 - -

9930 ซื้อยา Succinylcholine 500 mg inj (Suxamethonium) จํานวน 60

 vial

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี PR8000064120156 9/12/2563 - -

9931 ซื้อยา lopromide 370 mg/50 mL (Ultravist 370) จํานวน 25 กลอง 97,637.50 97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120153 9/12/2563 - -

9932 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ จํากัด PR8000064120148 9/12/2563 - -
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9933 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

27,670.20 27,670.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120152 9/12/2563 - -

9934 ซื้อ 1. 8608-Knee(เขา) SP-ไมมีแกน # L(Futuro) จํานวน 24 ชิ้น, 2.

 8608-Knee(เขา) SP-ไมมีแกน # XL(Futuro) จํานวน 24 ชิ้น

12,583.20 12,583.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด PR8000064120141 9/12/2563 - -

9935 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 43,200.00 43,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120167 14/12/2563 - -

9936 จางตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจทางการแพทย 3,190.00 3,190.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย PR8000064120197 14/12/2563 - -

9937 ซื้อ 1. ถังใสวัสดุมีคมติดเชื้อ ขนาด 23 ลิตร จํานวน 12 อัน 0/1/1900 0/1/1900 - -

9938 2.8704-Cane (ไมเทา) ชนิด 3ปุม จํานวน 24 อัน 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120208 14/12/2563 - -

9939 ซื้อ Cast Altosplint 4x15 inc (เฝอกออนไฟเบอรสําเร็จ) จํานวน 20 

ชิ้น

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด PR8000064120209 14/12/2563 - -

9940 ซื้อ Dispose Biopsy Forceps 1.8 mm x120 cm. จํานวน 10 ชิ้น 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด PR8000064120211 14/12/2563 - -

9941 ซื้อ Glove disposable # S จํานวน 500 กลอง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000064120210 14/12/2563 - -

9942 ซื้อ Glucostrip (Accu-Chek) 50 Stip จํานวน 100 กลอง 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120214 14/12/2563 - -

9943 ซื้อ HEPA Filter จํานวน 200 ชิ้น 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120202 14/12/2563 - -
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9944 ซื้อ Skin stapler จํานวน 8 กลอง 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120216 14/12/2563 - -

9945 ซื้อ กระดาษเช็ดมือแบบยาว จํานวน 80 ลัง 72,000.73 72,000.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR8000064120194 14/12/2563 - -

9946 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย  จํานวน 3 รายการ 9,380.00 9,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด PR8000064120207 14/12/2563 - -

9947 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120213 14/12/2563 - -

9948 ซื้อ แผนขั้วสัญญาณไฟฟาสําหรับเครื่อง EST (Blue Sensor รุน 

T-OO-S) จํานวน 20 ซอง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด PR8000064120200 14/12/2563 - -

9949 ซื้อ โทรศัพทไรสาย จํานวน 2 เครื่อง 2,779.86 2,779.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR8000064120191 14/12/2563 - -

9950 ซื้อถุงมือ 2 รายการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด PR8000064110581 14/12/2563 - -

9951 ซื้อยา Amorofine 5% solution (Loceryl) จํานวน 30 BOX 38,969.40 38,969.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120228 14/12/2563 - -

9952 ซื้อยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml จํานวน 20 ถุง 15,820.00 15,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด PR8000064120176 14/12/2563 - -

9953 ซื้อยา Calcipotriol 50 mcg/mg oint 30 gm (Daivonex) จํานวน 

30 หลอด , Calcipotriol+Bet.dipro. 15 gm (Daivobet) จํานวน 60

 หลอด

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120224 14/12/2563 - -
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9954 ซื้อยา Calcium carbonate 1500 mg tab (Caltab 1500) จํานวน 

400 กลอง , Cetirizine 1 mg/ml 60 ml syr (Zymed) จํานวน 500

 ขวด

89,885.00 89,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด PR8000064120164 14/12/2563 - -

9955 ซื้อยา Carbomer 0.2% 10 gm (VidiSic Eye Gel) จํานวน 800 

หลอด

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120223 14/12/2563 - -

9956 ซื้อยา CarboxyMethylCellulose NA 0.5% tube (Solufresh) 

จํานวน 200 กลอง

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด PR8000064120201 14/12/2563 - -

9957 ซื้อยา CefTRlaxone 1 gm inj (Cef3) จํานวน 200 vial , Cefdinir 

125 mg/5 ml syr 30 ml (Samnir) จํานวน 50 ขวด

13,107.50 13,107.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000064120217 14/12/2563 - -

9958 ซื้อยา Cholestyramine 4 gm (Resincolestiramina) จํานวน 20 

กลอง

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120173 14/12/2563 - -

9959 ซื้อยา Dequalinium Cl 10 mg tab (Fluomizin) จํานวน 30 กลอง 4,718.70 4,718.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120222 14/12/2563 - -

9960 ซื้อยา Etifoxine hydrochloride 50 mg capsule (STRESAM) 

จํานวน 30 กลอง

13,161.00 13,161.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120220 14/12/2563 - -

9961 ซื้อยา INSulin Insugen 10 ml (RI30/NPH70u/ml) จํานวน 200 

vial , Mebeverine 135 mg tab (Duspatin) จํานวน 50 กลอง

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000064120195 14/12/2563 - -

9962 ซื้อยา Insulin Aspart 30/PTM70u/ml 3 ml (NovoMix 30 PF) 

จํานวน 100 กลอง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120227 14/12/2563 - -

9963 ซื้อยา Ketoconazole 2% w/w cream 5 gm (SporRaxyl) จํานวน 

300 หลอด

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด PR8000064120162 14/12/2563 - -

9964 ซื้อยา Lactulose 66.7% syr 100 ml (Hepalac) จํานวน 1500 ขวด 65,700.00 65,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000064120189 14/12/2563 - -
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9965 ซื้อยา LoraTAdine 10 mg tab (Carinose) จํานวน 500 กลอง 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) PR8000064120205 14/12/2563 - -

9966 ซื้อยา Losartan 50 mg tab (Lanzaar) จํานวน 550 กลอง 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000064120190 14/12/2563 - -

9967 ซื้อยา Metformin 500 mg tab (Glucolyte) จํานวน 750 กลอง 93,750.00 93,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด PR8000064120203 14/12/2563 - -

9968 ซื้อยา N.S.S 0.9% 100 ml จํานวน 5000 ถุง 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064120177 14/12/2563 - -

9969 ซื้อยา N.S.S 0.9% 5 ml จํานวน 200 กลอง 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด PR8000064120198 14/12/2563 - -

9970 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) จํานวน 3500 ขวด 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064120165 14/12/2563 - -

9971 ซื้อยา Olopatadine 0.2% e.d 2.5 ml (Pataday) จํานวน 100 ขวด 23,754.00 23,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120225 14/12/2563 - -

9972 ซื้อยา Perampanel 4 mg film-coated tab (Fycompa 4) จํานวน 

2 กลอง

4,553.92 4,553.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120221 14/12/2563 - -

9973 ซื้อยา Potassium Cl 500 mg (6.6 mEq) tab (Enpott) จํานวน 100

 ขวด

42,693.00 42,693.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000064120226 14/12/2563 - -

9974 ซื้อยา Propranolol 10 mg tab (Cardenol 10) จํานวน 50 กลอง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด PR8000064120215 14/12/2563 - -

9975 ซื้อยา Rituximab 100 mg/10 ml inj (Mabthera) ฉร. จํานวน 1 

กลอง , Rituximab 500 mg/50 ml inj (Mabthera) ฉร. จํานวน 2 

vial

60,868.02 60,868.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120218 14/12/2563 - -
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9976 ซื้อยา Silver sulfadiazi 1% cream 250 gm (Silvex) จํานวน 100 

กระปุก

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด PR8000064120206 14/12/2563 - -

9977 ซื้อยา Tizanidine 2 mg tab (Sirdalud) จํานวน 150 กลอง 91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120229 14/12/2563 - -

9978 ซื้อยา Vitamin E 400 iu capsule (Nat Vit-E) จํานวน 20 ขวด 12,000.05 12,000.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120230 14/12/2563 - -

9979 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR8000064120181 14/12/2563 - -

9980 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ 15,100.00 15,100.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR8000064120183 14/12/2563 - -

9981 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120166 14/12/2563 - -

9982 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 76,398.00 76,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120244 15/12/2563 - -

9983 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 83,888.00 83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120243 15/12/2563 - -

9984 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120245 15/12/2563 - -

9985 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120247 15/12/2563 - -

9986 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด PR8000064120238 15/12/2563 - -
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9987 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเพิล อินโนเวชั่น จํากัด PR8000064120236 15/12/2563 - -

9988 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด PR8000064120239 15/12/2563 - -

9989 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064120233 15/12/2563 - -

9990 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 24,100.68 24,100.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064120234 15/12/2563 - -

9991 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000064120235 15/12/2563 - -

9992 ซื้อ 1.Glove (Sensiflex)#6.0 ไมมีแปง จํานวน 10 กลอง 0/1/1900 0/1/1900 - -

9993 2.Glove (Sensiflex)#6.5 ไมมีแปง จํานวน 30 กลอง 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิกา จํากัด PR8000064120250 15/12/2563 - -

9994 ซื้อ Admit set จํานวน 800 ชุด 92,800.00 92,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มารเก็ตติ้ง จํากัด PR8000064120248 15/12/2563 - -

9995 ซื้อ Glove disposable # XS จํานวน 800 กลอง 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล PR8000064120251 15/12/2563 - -

9996 ซื้อ วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ 39,804.00 39,804.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR8000064120249 15/12/2563 - -

9997 ซื้อกอส 2 รายการ 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด PR8000064120257 15/12/2563 - -
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9998 ซื้อยา Piperacillin 4+Tazobactam 0.5 g inj (Tazocin) จํานวน 70

 กลอง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120254 15/12/2563 - -

9999 ซื้อยา Water for injection 100 ml จํานวน 1000 ขวด , Water for 

injection 10 ml (v&v) จํานวน 10000 amp

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด PR8000064120252 15/12/2563 - -

10000 ซื้อไมพันสําล,ี ผากอส 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด PR8000064120255 15/12/2563 - -

10001 ขอซื้อ/ขอจางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาล 27,889.00 27,889.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR8000064120265 16/12/2563 - -

10002 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ 23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR8000064120298 16/12/2563 - -

10003 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120270 16/12/2563 - -

10004 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 94,053.00 94,053.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120268 16/12/2563 - -

10005 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120267 16/12/2563 - -

10006 คาบริการสลายนิ่ว จํานวน 2 รายการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย เซอรวิสเซส จํากัด PO8000064120031 17/12/2563 - -

10007 ซื้อ 8303-Collar (เฝอกพยุงคอชนิดปรับได)(ผูใหญ)  จํานวน 24 ชิ้น 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด PR8000064120279 16/12/2563 - -

10008 ซื้อ Gauze Pad (ชุบแอลกอฮอล) จํานวน 100 กลอง 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120275 16/12/2563 - -
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10009 ซื้อ I Receptual suction Bag (flexliner) 3000cc จํานวน 500 ชิ้น 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) PR8000064120277 16/12/2563 - -

10010 ซื้อ OPAL Hight Level Disinfectatnt จํานวน 20 แกลลอน 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) PR8000064120283 16/12/2563 - -

10011 ซื้อ Silicone Foley Ballon Cath #16 จํานวน 20 ชิ้น 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสเพอริเทค จํากัด PR8000064120285 16/12/2563 - -

10012 ซื้อ ผงหมึก LASERJET HP CE 278A (78A) จํานวน 24 กลอง 73,440.00 73,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR8000064120296 16/12/2563 - -

10013 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 10 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

95,713.64 95,713.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120294 16/12/2563 - -

10014 ซื้อ แอลกอฮอลชนิดเจลสําหรับทําความสะอาดมือ ขนาด 1000 ML.

จํานวน 10 ลัง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด PR8000064120280 16/12/2563 - -

10015 ซื้อยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 t/tube จํานวน 700

 หลอด

99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120313 16/12/2563 - -

10016 ซื้อยา Acyclovir 800 mg tab (Clinovir 800) จํานวน 100 กลอง 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด PR8000064120287 16/12/2563 - -

10017 ซื้อยา Atorvastatin 10 mg + Ezetimibe 10 mg film-coated 

tablet (ATOZET) จํานวน 30 กลอง

24,396.00 24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120311 16/12/2563 - -

10018 ซื้อยา Augmentin 375 tab (A250+C125) (AMK375) จํานวน 50 

กลอง

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด PR8000064120295 16/12/2563 - -

10019 ซื้อยา Betahistine diHCl 24 mg (BetaSerc) จํานวน 400 กลอง 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120310 16/12/2563 - -
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10020 ซื้อยา Betameth. 0.5 mg/g + Calcipot. 50 mcg/g gel (15g/bot.)

 (Xamiol gel) จํานวน 20 ขวด

11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120306 16/12/2563 - -

10021 ซื้อยา Brimonidine 0.2% + TML 0.5% e.d 5 ml (Combigan) 

จํานวน 100 ขวด

29,104.00 29,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120303 16/12/2563 - -

10022 ซื้อยา CefTRlaxone 250 mg inj (Cef 3) จํานวน 100 vial , 

Acyclovir 250 mg/5 ml inj (Vilerm) จํานวน 200 vial

39,269.00 39,269.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000064120290 16/12/2563 - -

10023 ซื้อยา Clonazepam (บจ.4) 0.5 mg (PreNARpil) จํานวน 30 กลอง ,

 Haloperidol 0.5 mg (ชมพ)ู (Halox 0.5) จํานวน 5 กลอง

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด PR8000064120259 16/12/2563 - -

10024 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จํานวน 350 กลอง 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด PR8000064120297 16/12/2563 - -

10025 ซื้อยา Clorazepate (บจ4) 5 mg (Polizep5) จํานวน 20 กลอง 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด PR8000064120278 16/12/2563 - -

10026 ซื้อยา Collomak Solution 10 ml จํานวน 30 ขวด 3,177.90 3,177.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120307 16/12/2563 - -

10027 ซื้อยา DOMperidone 10 mg tab (Domp-M) จํานวน 100 กลอง 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) PR8000064120300 16/12/2563 - -

10028 ซื้อยา HPV vac Quadrivalent 0.5 ml (Gardasil) จํานวน 40 dose 86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120312 16/12/2563 - -

10029 ซื้อยา Lorazepam 0.5 mg tab (บจ4) จํานวน 30 กลอง 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด PR8000064120302 16/12/2563 - -

10030 ซื้อยา MTV tab (Multivitamin) จํานวน 30 กลอง 8,506.50 8,506.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด PR8000064120301 16/12/2563 - -
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10031 ซื้อยา Na Fucidate 20 mg ointment 5 g (Fucidin) จํานวน 100 

tube

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120305 16/12/2563 - -

10032 ซื้อยา Naproxen 250 mg tab (Nasin) จํานวน 300 กลอง 65,805.00 65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด PR8000064120276 16/12/2563 - -

10033 ซื้อยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จํานวน 250 กลอง 87,472.50 87,472.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120309 16/12/2563 - -

10034 ซื้อยา Paracetamol/CODeine=300/15 (Codigesic) จํานวน 200 

กลอง

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด PR8000064120284 16/12/2563 - -

10035 ซื้อยา Sevoflurane 250 ml inj (Sojourn) จํานวน 15 ขวด 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไชนา เฮลท แคร จํากัด PR8000064120281 16/12/2563 - -

10036 ซื้อยา Sulperazon 1.5 gm (CPZ1+SBT0.5)(Sulcef) จํานวน 50 vial 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000064120292 16/12/2563 - -

10037 ซื้อยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm) จํานวน 950 หลอด 96,900.00 96,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด PR8000064120289 16/12/2563 - -

10038 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 66,768.00 66,768.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120269 16/12/2563 - -

10039 ซื้อ 1.HF Mepilex Border 7.5x7.5 Cm. จํานวน 40 ชิ้น, 2.Mepilex

 Border Post-Op 6x8 cm จํานวน 40 ชิ้น

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120318 17/12/2563 - -

10040 ซื้อเครื่องชวยหายใจชนิดแรงดันบวก ชนิดอัตโนมัติ (Auto CPAP) 

จํานวน 1 เครื่อง

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบรทซ-ซีแพพ ฐานเพชรพาณิชย จํากัด PR8000064120322 17/12/2563 - -

10041 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก

ขอความแนบ

4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120320 17/12/2563 - -
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10042 ซื้อ Foley Cather 2way #14 (023020) จํานวน 50 กลอง 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120319 17/12/2563 - -

10043 ซื้อยา Glycopyrrolate 0.2 mg/ml inj (Glyco-p) จํานวน 10 กลอง ,

 MMR vac รพ. (Masu) จํานวน 50 vial

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด PR8000064120327 18/12/2563 - -

10044 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000064120360 21/12/2563 - -

10045 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด PR8000064120345 21/12/2563 - -

10046 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000064120362 21/12/2563 - -

10047 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000064120364 21/12/2563 - -

10048 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 72,400.00 72,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000064120366 21/12/2563 - -

10049 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000064120367 21/12/2563 - -

10050 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000064120368 21/12/2563 - -

10051 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120354 21/12/2563 - -

10052 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120355 21/12/2563 - -
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10053 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ PR8000064120350 21/12/2563 - -

10054 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000064120340 21/12/2563 - -

10055 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000064120349 21/12/2563 - -

10056 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 51,450.00 51,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด PR8000064120348 21/12/2563 - -

10057 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 51,574.00 51,574.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064120342 21/12/2563 - -

10058 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120351 21/12/2563 - -

10059 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด PR8000064120344 21/12/2563 - -

10060 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด PR8000064120363 21/12/2563 - -

10061 ซื้อยา Analgesic cream 30 gm (Flanil) จํานวน 2000 หลอด , Cc 

Minny 28 (EE20+Desogestrel 150 mcg) tab จํานวน 30 กลอง

23,950.00 23,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด PR8000064120385 22/12/2563 - -

10062 ซื้อยา Fenofibrate 135 mg tab (Triliprix) จํานวน 250 กลอง 84,262.50 84,262.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120397 23/12/2563 - -

10063 ซื้อยา Octreotide 100 mcg/1 ml inj (Octride) จํานวน 300 amp 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส จํากัด PR8000064120396 23/12/2563 - -
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10064 ซื้อยา Pitavastatin 2 mg tab (Livalo) จํานวน 65 กลอง 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด PR8000064120395 23/12/2563 - -

10065 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จํากัด PR8000064120433 24/12/2563 - -

10066 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 60,508.50 60,508.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120430 24/12/2563 - -

10067 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 61,799.99 61,799.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด PR8000064120427 24/12/2563 - -

10068 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 89,200.00 89,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด PR8000064120431 24/12/2563 - -

10069 ซื้อยา CefTRlaxone 1 gm inj (Cef3) จํานวน 2000 vial 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000064120424 24/12/2563 - -

10070 ซื้อยา Cisatracurium 2 mg/ml (Cisatracurium) จํานวน 60 กลอง 33,576.60 33,576.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120419 24/12/2563 - -

10071 ซื้อยา Deferoxamine 500 mg inj (Desferal) จํานวน 10 กลอง 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120420 24/12/2563 - -

10072 ซื้อยา Enoxaparin 4000 iu/0.4 ml (Clexane) จํานวน 250 กลอง 93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120422 24/12/2563 - -

10073 ซื้อยา Magnesium sulfate 50% inj 2 ml จํานวน 20 กลอง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด PR8000064120415 24/12/2563 - -

10074 ซื้อยา Methylergometrine 0.2 mg/ml inj (Expogin) จํานวน 5 

กลอง

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่ PR8000064120416 24/12/2563 - -
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10075 ซื้อยา Methylprednisolone 1 gm inj (MethPred) จํานวน 30 vial 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี PR8000064120423 24/12/2563 - -

10076 ซื้อยา Tranexamic 250 mg/5 ml inj (TranSAmin) จํานวน 20 

กลอง

24,396.00 24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120417 24/12/2563 - -

10077 ซื้อยา Vitamin D2 20000 iu cap (Calciferol,Ergocalciferol) 

จํานวน 60 กลอง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด PR8000064120438 24/12/2563 - -

10078 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด PR8000064120428 24/12/2563 - -

10079 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 3,325.00 3,325.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000064120484 28/12/2563 - -

10080 ซื้อผาฝาย 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณดี  ชะโรจนบวร PR8000064120375 28/12/2563 - -

10081 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000064120487 28/12/2563 - -

10082 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 16,025.00 16,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR8000064120482 28/12/2563 - -

10083 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 16,280.00 16,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาสเซน เบอรนสไตน จํากัด PR8000064120488 28/12/2563 - -

10084 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพพลายส จํากัด PR8000064120498 28/12/2563 - -

10085 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด PR8000064120500 28/12/2563 - -
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10086 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอรปอรเรชั่น จํากัด PR8000064120490 28/12/2563 - -

10087 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120491 28/12/2563 - -

10088 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 21,310.00 21,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จํากัด PR8000064120494 28/12/2563 - -

10089 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 27,800.00 27,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด PR8000064120496 28/12/2563 - -

10090 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด PR8000064120499 28/12/2563 - -

10091 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064120492 28/12/2563 - -

10092 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนมกราคม 2564 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด PO8000064120049 30/12/2563 - -

10093 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนมกราคม 2564 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด PO8000064120047 30/12/2563 - -

10094 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนมกราคม 2564 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด PO8000064120048 30/12/2563 - -

10095 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส PR8000064120486 28/12/2563 - -

10096 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย 

ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร PO8000064120050 30/12/2563 - -
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10097 คาบริการดูแลรักษาเครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่ ยี่หอ Shimadzu รุน 

Mobile Art Evolution 32kw. เลขที่เครื่อง 0162S87110  จํานวน 1 

เครื่อง

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด PO8000064120051 30/12/2563 - -

10098 คาบริการดูแลรักษาเครื่อง Mammogram ยี่หอ HOLOGIC รุน M-IV 

เลขที่เครื่อง 18008127012 จํานวน 1 เครื่อง

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด PO8000064120052 30/12/2563 - -

10099 ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุโครงการทัศนศึกษาเมืองประวัติศาสตรและ

ศิลปะวัฒนธรรม

4,110.00 4,110.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัส กอบเงิน                     บจ. สยามแม็ค

โคร

PR9000064120005 1/12/2563 - -

10100 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศโครงการทัศนศึกษาเมือง

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล PR9000064120001 1/12/2563 - -

10101 ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุโครงการ English Day Camp at Suanthai 

Grade 5

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช   เรืองศรี                รานบานจิปาถะ PR9000064120050 4/12/2563 - -

10102 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศโครงการ English Day Camp at 

Suanthai Grade 5

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล PR9000064120054 4/12/2563 - -

10103 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศโครงการ Adventure at Khao 

Kheow Open Zoo G.1

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล PR9000064120116 14/12/2563 - -

10104 ขออนุมัติคาใชจายโครงการ Adventure at Khao Kheow Open 

Zoo G.1

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน JR ปริ้น                            รานนานา

จิปาถะ ศรีราชา

PR9000064120115 14/12/2563 - -

10105 ขออนุมัติจางกําจัดปลวก อาคารแสนเจริญ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด PR9000064120132 15/12/2563 - -

10106 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000064120176 17/12/2563 - -

10107 ขออนุมัติซอมเครื่องตัดหญา 642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชีนเนอรี่ PR9000064120175 17/12/2563 - -
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10108 ขออนุมัติซอมฉากบังหองน้ําหญิง สระวายน้ํา 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ PR9000064120164 17/12/2563 - -

10109 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปา จํานวน 4 รายการ 3,732.16 3,732.16 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000064120169 17/12/2563 - -

10110 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุประปา จํานวน 5 รายการ 19,570.30 19,570.30 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000064120178 17/12/2563 - -

10111 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ 6,569.80 6,569.80 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000064120177 17/12/2563 - -

10112 ขออนุมัติซื้อถาน จํานวน 2 รายการ 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง กมลการกุญแจ PR9000064120173 17/12/2563 - -

10113 ขออนุมัติเปลี่ยนลูกปนรถเข็น 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง อูแกะหาดวอน PR9000064120174 17/12/2563 - -

10114 ขออนุมัติจางซอมแซมเครื่องกรองน้ํา จํานวน 2 รายการ 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง รานแม็กไกเวอร โฮม เซอรวิส PR9000064120171 17/12/2563 - -

10115 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2 รายการ 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR9000064120070 4/12/2563 - -

10116 ขออนุมัติคาใชจายโครงการกลุมสัมพันธ ม.3 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง Happy Art 

รานดอกไมเจียมจิตต 

เซ็นทรัลฟดรีเทล บจ  

PR9000064120055 4/12/2563 - -

10117 ขออนุมัติคาใชจายโครงการ IEP Reading Enhancement 2020 28,400.00 28,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บางแสนเบเกอรรี่ 

 บ. Mr. D.I.Y. จํากัด 

 บ  บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จก  

PR9000064120103 4/12/2563 - -

10118 ขออนุมัติคาใชจายโครงการ IEP Reading Enhancement 2020 19,520.00 19,520.00 เฉพาะเจาะจง cos2play 

 นายนที  แกวใส 

 บ  แตมฝน จก  

PR9000064120104 4/12/2563 - -
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10119 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 6 รายการ 3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR9000064120060 4/12/2563 - -

10120 ขออนุมัติคาวัสดุ 3 รายการ 13,780.00 13,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000064120062 4/12/2563 - -

10121 ขออนุมัติคาใชจายโครงการกลุมสัมพันธ ม.3 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด PR9000064120056 4/12/2563 - -

10122 ขออนุมัติคาซอมเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี  พลเสนา PR9000064120057 4/12/2563 - -

10123 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 21 รายการ 10,546.00 10,546.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064120061 4/12/2563 - -

10124 ขออนุมัติคาใชในกิจกรรมตามโครงการ Moral and Ethics 

Enhancement

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานประภาสังฆภัณฑ PR9000064120083 8/12/2563 - -

10125 ขออนุมัติคาใชจายโครงการ Moral and Ethics Enhancement 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR9000064120082 8/12/2563 - -

10126 ขออนุมัติคาสติกเกอร 50 แผน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส เอ็ม โฆษณา PR9000064120194 22/12/2563 - -

10127 ขออนุมัติจัดซื้อลูกเทนนิส 1 ถุ 2,390.00 2,390.00 เฉพาะเจาะจง Heads ltd,. PR9000064120195 22/12/2563 - -

10128 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณการศึกษา จํานวน 7 รายการ 16,040.37 16,040.37 เฉพาะเจาะจง รวมวัสดุทนไฟ เซอรวิส PR9000064120198 22/12/2563 - -

10129 ขออนุมัติคาหนากากอนามัย จํานวน 30 กลอง 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด PR9000064120197 22/12/2563 - -

หนา้ 1384



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10130 ขออนุมัติคาซอมเครื่องพิมพ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000064120193 22/12/2563 - -

10131 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกอสราง 7 รายการ 2,510.00 2,510.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ PR9000064120241 28/12/2563 - -

10132 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 4 รายการ 13,100.00 13,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000064120242 28/12/2563 - -

10133 คาถายเอกสารประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด PR9000064120266 30/12/2563 - -

10134 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ 40,600.00 40,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด PR9000064120067 1/12/2563 - -

10135 ขออนุมัติซื้อของรางวัล โครงการจิตรกรจิ๋ว 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ. สยามแม็คโคร PR9000064120002 1/12/2563 - -

10136 ขออนุมัติซื้อกระดาษ 100 ปอนด โครงการจิตรกรจิ๋ว 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064120003 1/12/2563 - -

10137 ขออนุมัติจางถายเอกสาร โครงการจิตรกรจิ๋ว 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา PR9000064120008 1/12/2563 - -

10138 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ และวารสารเดือนธันวาคม 2563 2,625.00 2,625.00 เฉพาะเจาะจง รานเพลินอารมณ PR9000064120009 1/12/2563 - -

10139 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารฯ สําหรับโครงการทําบุญกลางแจง 

วันที่ 5 ธ.ค. 2563

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงค ศิลรัตน                   รานขนมไทย

บานวอนนภา          รานวาเลนเซีย อางศิลา

PR9000064120006 1/12/2563 - -

10140 ขออนุมัติจัดซื้อซองขาวไมมีครุฑ จํานวน 10 มัด 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064120017 2/12/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10141 ขออนุมัติจัดจางซอมระะบบสแกนลายนิ้วมือ รานอาหารฯ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR9000064120016 2/12/2563 - -

10142 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารและอาหารวางสําหรับนักเรียนและ

บุคลากร วันที่ 14 - 18 ธ.ค. 2563

87,668.00 87,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร, บริษัท สยาม

แมคโคร จํากัด      นายธํารงค ศิลรัตน              

      นางวีระวรรณ หวะสวรรณ        นายวิโรจน 

PR9000064120014 2/12/2563 - -

10143 ขออนุมัติจางซอมแซมสนามกีฬา เชาวน มณีวงษ 81,855.00 81,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทองปนแกว จํากัด PR9000064120038 2/12/2563 - -

10144 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่

 7 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

44,010.90 44,010.90 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา สีกา PR9000064120042 3/12/2563 - -

10145 ขออนุมัติจัดซื้อชิงชา 2 ที่นั่ง 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทู บอรน อินเตอรเทรด จํากัด PR9000064120033 3/12/2563 - -

10146 ขออนุมัติจัดซื้อสติ๊กเกอร 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น PR9000064120032 3/12/2563 - -

10147 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย 

วันที่ 7 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

53,949.00 53,949.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000064120040 3/12/2563 - -

10148 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถม วันที่ 7 - 9 

ธันวาคม พ.ศ. 2563

41,776.95 41,776.95 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองเจียม PR9000064120041 3/12/2563 - -

10149 ขออนุมัติคาปายโครงการแขงขันกีฬาและกรีฑาสี ประจําปการศึกษา 

2563

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000064120023 3/12/2563 - -

10150 ขออนุมัติคาวัสดุอุปกรณโครงการแขงขันกีฬาและกรีฑาสี ประจําป

การศึกษา 2563

10,560.00 10,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064120024 3/12/2563 - -

10151 ขออนุมัติคาเชาเครื่องเสียง, คาเชาเวทีโครงการจัดการแขงขันกีฬาและ

กรีฑาสี ปการศึกษา 2563

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร  เย็นสุดใจ PR9000064120031 3/12/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10152 ขออนุมัติคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาและกรีฑาสี ประจําปการศึกษา 

2563

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา  บัวผัน PR9000064120022 3/12/2563 - -

10153 ขออนุมัติวัสดุสํานักงาน ฝายวิชาการ 5,710.00 5,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064120034 3/12/2563 - -

10154 ขออนุมัติคาใชจายในการดําเนินงานของแตละสี โครงการแขงขันกีฬา

และกรีฑาสี ปการศึกษา 2563

3,991.10 3,991.10 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000064120071 4/12/2563 - -

10155 ขออนุมัติคาเชารถตูปรับอากาศ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชนทร ไวยศักดิ์ PR9000064120076 8/12/2563 - -

10156 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการเสริมสรางสุขภาพและสานสัมพันธ

บุคลากร

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการเรงเรียนสาธิตฯ    นส. น้ําเพชร 

ไทยเจริญ             รานเจนิด                        

      รานอั่งเปา                             เจหน 

PR9000064120085 8/12/2563 - -

10157 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ําแข็นหนุมเอ็น PR9000064120077 8/12/2563 - -

10158 ขออนุมัติจางทําปาย โครงการเสริมสรางสุขภาพและสานสัมพันธ

บุคลากร

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000064120086 8/12/2563 - -

10159 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย 

วันที่ 14 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

89,915.00 89,915.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000064120090 8/12/2563 - -

10160 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถม วันที่ 14 - 18 

ธันวาคม พ.ศ. 2563

69,748.00 69,748.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองเจียม PR9000064120091 8/12/2563 - -

10161 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/63 วันที่ 14

 ธ.ค. 2563

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง รานวาเลนเซีย อางศิลา PR9000064120093 8/12/2563 - -

10162 ขออนุมัติซื้อวิทยุสื่อสาร ขนาด 5 วัตต จํานวน 6 เครื่อง 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บจ. ที.ซี. เทคโนโลยี แอนด คอนซูมเมอร PR9000064120087 8/12/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10163 ขออนุมัติซื้อสาย HDMI จํานวน 2 รายการ 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR9000064120084 8/12/2563 - -

10164 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเย็นสําหรับโครงการประชุมการทําแผน

ยุทธศาสตรโรงเรียนสาธิตฯ ปงบประมาณ 2564 - 2569 วันที่ 15 - 16

 ธ.ค. 2563

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ครัวลูกปรุง                                บริษัท เอ็ม

เค อินเตอรฟูด จํากัด

PR9000064120094 8/12/2563 - -

10165 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่

 14 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

73,351.50 73,351.50 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา สีกา PR9000064120092 8/12/2563 - -

10166 ขออนุมัติเชาหองประชุม โครงการสรุปงานคณะกรรมการนักเรียน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ชิวชิวดี พูลวิลลา PR9000064120095 9/12/2563 - -

10167 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ โครงการสรุปงานคณะกรรมการนักเรียน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064120097 9/12/2563 - -

10168 ขออนุมัติจางทําปาย โครงการสาธิตจิตอาสา 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000064120099 9/12/2563 - -

10169 ขออนุมัติจางทําปาย โครงการสรุปงานคณะกรรมการนักเรียน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000064120096 9/12/2563 - -

10170 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และอาหารวาง สําหรับนักเรียน

และบุคลากร วันที่ 21 - 25 ธ.ค 2563

83,988.50 83,988.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร   บริษัท สยาม

แมคโคร จํากัด        นายธํารงค ศิลรัตน            

        นายวีระชัย เฉลิมวงศ               นาย

PR9000064120108 9/12/2563 - -

10171 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการสาธิตจิตอาสา 13,640.00 13,640.00 เฉพาะเจาะจง บจ. สยามแม็คโคร                   นายกมล   

นกหรั่ง

PR9000064120098 9/12/2563 - -

10172 ขออนุมัติคาใชจายโครงการเสริมสรางภาวะผูนําและทักษะการดําเนิน

ชีวิตเพื่อรูเทาทันภัยคามนุษยจากสื่อสังคมออนไลน

1,895.00 1,895.00 เฉพาะเจาะจง รานซีลลอส อารต ดีไซน             รานสวัสดิการ 

ม.บูรพา

PR9000064120119 14/12/2563 - -

10173 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ฝายวิชาการ 5,015.00 5,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064120127 15/12/2563 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10174 ขออนุมติจัดซื้อพัสดุโครงการเสริมสรางภาวะผูนําและทักษะการดําเนิน

ชีวิตเพื่อรูเทาทันภัยคามนุษยจากสื่อสังคมออนไลน

7,445.00 7,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064120121 15/12/2563 - -

10175 ขออนุมัตจัดซื้ออาหารวางสําหรับวันรับรายงานตัวนักเรียนใหม 

ประจําปการศึกษา 2564

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานวาเลนเซีย อางศิลา            Home Coffee  

                              Pie เติมสุข

PR9000064120130 16/12/2563 - -

10176 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับวันรับสมัครนักเรียนปฐมวัยปที่ 1 วันที่

 19 - 20 ธ.ค. 2563

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง รานวาเลนเซีย อางศิลา             Home Coffee 

                               Pie เติมสุข

PR9000064120131 16/12/2563 - -

10177 ขออนุมัติคาดอกไมติดหนาออก จัดการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการจัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตต PR9000064120163 17/12/2563 - -

10178 ขออนุมัติคาปายตกแตงสถานที่ จัดการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการจัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ PR9000064120161 17/12/2563 - -

10179 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณขยายสัญญาณภาพและเสียง จัดการประชุม

คณะกรรมการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45

6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR9000064120162 17/12/2563 - -

10180 ขออนุมัติคาเชารถตู จัดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดการ

แขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45

44,800.00 44,800.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชนทร ไวยศักดิ์ PR9000064120181 17/12/2563 - -

10181 ขออนุมัติคาถายเอกสาร/เขาเลมจัดประชุมคณะกรรการอํานวยการ

จัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น PR9000064120180 17/12/2563 - -

10182 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางนักเรียนปฐมวัย วันที่ 21

 - 25 ธ.ค. 2563

89,915.00 89,915.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ PR9000064120165 17/12/2563 - -

10183 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางนักเรียน IEP วันที่ 21 - 

25 ธ.ค. 2563

73,351.50 73,351.50 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา สีกา PR9000064120167 17/12/2563 - -

10184 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษา วันที่ 21 - 25 ธ.ค.

 2563

69,748.00 69,748.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองเจียม PR9000064120166 17/12/2563 - -
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10185 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

จัดการแขงขันกีฬาสาธิตฯ ครั้งที่ 45 วันที่ 21 ธ.ค. 2563

5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง รานขาวเหนียวครูออ                บริษัท สยาม

แม็คโคร จํากัด (มหาชน)

PR9000064120179 18/12/2563 - -

10186 ขออนุมัติจัดซื้อของรางวัลกิจกรรมหองเรียนสะอาดนาอยู 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) 

จํากัด

PR9000064120191 21/12/2563 - -

10187 ขออนุมัติจัดซื้อเทปอักษร 3 รายการ 17,750.00 17,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR9000064120192 22/12/2563 - -

10188 ขออนุมัติซื้อตลับผาหมึก จํานวน 2 ตลับ 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด PR9000064120247 28/12/2563 - -

10189 ขออนุมัติจางทําซุมลูกโปงพิธีเปดโครงการและคาเหรียญรางวัลโครงการ

 Sports Day

17,110.00 17,110.00 เฉพาะเจาะจง ราน DEE BALLOON

ราน TOCK SPORT CLUB CHONBURI

PR9000064120047 4/12/2563 - -

10190 ขออนุมัติจัดซื้อคาเสื้อกีฬาสําหรับเด็กโครงการ Sports Day 44,040.00 44,040.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชฐ ฉัตรรัตนวุฒิ PR9000064120046 4/12/2563 - -

10191 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ Sports Day 8,350.00 8,350.00 เฉพาะเจาะจง รานธีรเดช   รานไถเส็ง  บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

 จํากัด นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม  หางหุนสวน

จํากัด ชลบรี ว พานิช  หางหนสวนจํากัด ชลบรี ว

PR9000064120045 4/12/2563 - -

10192 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอลทําความสะอาดมือแบบน้ํา จํานวน 10 ถุง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง PR9000064120185 21/12/2563 - -

10193 ขออนุมัติจางรื้อกระเบื้องเกาและเปลี่ยนแผนเมทัลชีทหลังคาอาคาร

พิบูลสุข (อาคาร3/3-3/4)

44,462.00 44,462.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR9000064120186 21/12/2563 - -

10194 ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยนแผนสมารดบอรดทาสี จํานวน 6 แผน 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม PR9000064120228 25/12/2563 - -

10195 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับซอมแซมจํานวน 21 รายการ 5,346.79 5,346.79 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR9000064120229 25/12/2563 - -
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10196 ชออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพและเมาสคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR9000064120231 25/12/2563 - -

10197 ขออนุมัติคาใชจายโครงการ English Day Camp at Suanthai Grade

 5

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR9000064120049 4/12/2563 - -

10198 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการAdventure at Khao Kheow 

Open Zoo G.1

15,970.00 15,970.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช   เรืองศรี                รานบานจิปาถะ

                           ราน K&Y เครื่องเขียน

นานาและ Gift shop

PR9000064120114 14/12/2563 - -

10199 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการ Christmas Week 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ PR9000064120117 14/12/2563 - -

10200 ขออนุมัติคาของรางวัลโครงการ Christmas Week 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง รานนานาจิปาถะ ศรีราชา          รานกาญนตุกตา

 (อมตะนคร)

PR9000064120118 14/12/2563 - -

10201 ขอความเห็นชอบในการจัดจางบํารุงรักษาตูควบคุมระบบไฟฟา 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค PR2600064120001 1/12/2563 - -

10202 ขอความเห็นชอบในการจางซอมแซมกระเบื้องปูด 44,571.60 44,571.60 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600064120002 1/12/2563 - -

10203 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําจืด 10,000 ลิตร 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชลอ กองวาจา PR2600064120004 3/12/2563 - -

10204 ขอความเห็นชอบในการนํารถเขาตรวจเช็คตามระยะทาง ทะเบียน กอ-

5374

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด PR2600064120005 3/12/2563 - -

10205 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดาษถายเอกสาร 35,952.00 35,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR2600064120006 3/12/2563 - -

10206 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑ 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. นิภาพร แสงสวาง

PR2600064120007 3/12/2563 - -
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10207 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโลรางวัล 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสุพัตรา นุตตานนท PR2600064120027 4/12/2563 - -

10208 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมวกบัณฑิต จํานวน 160 ใบ 67,200.00 67,200.00 เฉพาะเจาะจง
รานปราชญ

PR2600064120029 4/12/2563 - -

10209 ขอความเห็นชอบในการจัดปมกุญแจ จํานวน 8 ดอก 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง
กมล การกุญแจ

PR2600064120034 14/12/2563 - -

10210 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑอาคารหอพัก 6,050.00 6,050.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง PR2600064120036 17/12/2563 - -

10211 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑอาคารหอพัก 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส. นิภาพร แสงสวาง

PR2600064120046 18/12/2563 - -

10212 ขอความเห็นชอบในการจัดจางทําความสะอาดและแกไขปายโลโกหนา

วิทยาลัยฯ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR2600064120050 22/12/2563 - -

10213 ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 80 แกรม จํานวน 500 รีม 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด PR2500064110147 1/12/2563 - -

10214 ซื้อน้ําดื่ม BUH จํานวน 600 แพค 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลายเออร แอนด เซอรวิส 

จํากัด

PR2500064120004 1/12/2563 - -

10215 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP83A Black Toner จํานวน 15 ตลับ 38,850.00 38,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR2500064120005 1/12/2563 - -

10216 คาเอกสาร ในการจัดโครงการรับการตรวจประเมินหลักสูตรฝกอบรม

แพทยประจําบาน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR2500064120003 1/12/2563 - -

10217 คาวัสดุอุปกรณ ในการจัดโครงการรับการตรวจประเมินหลักสูตร

ฝกอบรมแพทยประจําบาน

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500064120001 1/12/2563 - -
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10218 จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาและครุภัณฑกีฬา สําหรับนิสิตแพทย 21,620.00 21,620.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช PR2500064110169 2/12/2563 - -

10219 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน สําหรับหองสมุดคณะแพทยศาสตร 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500064120015 2/12/2563 - -

10220 คาวัสดุ อุปกรณในการประชาสัมพันธการประชุม โครงการจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500064120020 2/12/2563 - -

10221 คาวัสดุ อุปกรณในการจัดทําเอกสารการประชุม โครงการจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500064120019 2/12/2563 - -

10222 คาวัสดุ อุปกรณ สําหรับฝกทําหัตถการแพทยฝกหัด 27,710.00 27,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด PR2500064110143 2/12/2563 - -

10223 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP204A จํานวน 20ตลับ 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด PR2500064120022 2/12/2563 - -

10224 คาวัสด อุปกรณในการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตร

ศึกษาขั้นสูง ประจําปการศึกษา 2563

23,120.00 23,120.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500064120014 2/12/2563 - -

10225 ซื้อวัสดุอุปกรณ สํานักงาน จํานวน 9 รายการ 8,956.00 8,956.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500064120023 3/12/2563 - -

10226 จางทําวีดีทัศน แนะนําคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 1 งาน 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด PR2500064120024 3/12/2563 - -

10227 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร PR2500064120025 3/12/2563 - -

10228 คาวัสดุในการจัดโครงการงานวันการไดยินโลก ประจําปงบประมาณ 

2564

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บานดินสอ 26 PR2500064110148 7/12/2563 - -
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10229 จางบํารุงรักษาเครื่อง Fire Pump อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 19,705.12 19,705.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเอ เมคคานิกส จํากัด PO2500064120016 8/12/2563 - -

10230 จัดซื้อโทรศัพทไรสาย สําหรับหองประชุม/หองเรียน/สํานักงานคณบดี 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500064120053 8/12/2563 - -

10231 ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ําดับเพลิง/เครื่องสํารองไฟฟา อาคารสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเอ เมคคานิกส จํากัด PO2500064120017 8/12/2563 - -

10232 จางบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 38,263.20 38,263.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเอ เมคคานิกส จํากัด PO2500064120015 8/12/2563 - -

10233 ขอซื้อเครื่องวัดแรงดัน สําหรับชุดชวยหายใจ (Pressure gauge) 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยรักษ จํากัด PO2500064120018 9/12/2563 - -

10234 คากรอบรูป สําหรับจัดโครงการ ''กิจกรรม 5 ส. เพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัยสีเขียว (๕ ส. For Green U)''

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเฟรม กรอบรูป PR2500064120095 17/12/2563 - -

10235 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณสํานักงาน สําหรับหองสมุดคณะแพทยศาสตร 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500064120017 17/12/2563 - -

10236 จางบริการตรวจเช็คลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในหอพัก

นิสิตแพทยหญิง จํานวน 59 เครื่อง ครั้งที่ 1

31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด PR2500064120102 21/12/2563 - -

10237 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศภายในหองออกกําลังกาย หอพักนิสิต

แพทยหญิง

23,326.00 23,326.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด PR2500064120100 21/12/2563 - -

10238 ซื้อวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน จํานวน 6 รายการ 12,198.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500064120099 21/12/2563 - -

10239 จัดซื้อ Converter VGA to HDMI /Cable HDMI 3D จํานวน 2 ชิ้น 1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง PR2500064120127 23/12/2563 - -
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10240 จัดซื้อ Router Asus Wireless AC1500 Dual Band 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง PR2500064120126 23/12/2563 - -

10241 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับฝกหัตถการทางคลินิก 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย PR2500064120124 23/12/2563 - -

10242 จางจัดทําตรายาง 2,190.00 2,190.00 เฉพาะเจาะจง รานเฟรม กรอบรูป PR2500064120125 23/12/2563 - -

10243 คาน้ํามันเชื้อเพลิงรับ - สง เอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจดี บริการ PR2500064120122 23/12/2563 - -

10244 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง เฮงไจเส็ง PR1400064120003 3/12/2563 - -

10245 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อของที่ระลึก 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการ ม.บูรพา, รานศิวกร PR1400064120002 3/12/2563 - -

10246 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 3,536.00 3,536.00 เฉพาะเจาะจง ไทยควอลิตี้บุคส PR1400064120015 4/12/2563 - -

10247 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 790.00 790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช กรุป (ไทยแลนด) จํากัด PR1400064120024 4/12/2563 - -

10248 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ณิรชา สุขสวัสดิ,์ นายจักรกริส วัฒนศิร,ิ บริษัท 

เทลเน็ตเทคโนโลยี จํากัด

PR1400064120008 4/12/2563 - -

10249 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 5,238.00 5,238.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) จํากัด PR1400064120017 4/12/2563 - -

10250 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 19,715.20 19,715.20 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร PR1400064120014 4/12/2563 - -
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10251 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําปายประชาสัมพันธ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ PR1400064120019 4/12/2563 - -

10252 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1400064120018 4/12/2563 - -

10253 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย PR1400064120010 4/12/2563 - -

10254 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกนิตยสาร 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดย โพเอทส จํากัด PR1400064120012 4/12/2563 - -

10255 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกนิตยสาร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท)

PR1400064120006 4/12/2563 - -

10256 ขอความเห็นชอบตออายุสมาชิกวารสาร 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันพระปกเกลา PR1400064120005 4/12/2563 - -

10257 ขอความเห็นชอบเสนอเชาเตนท 57,500.00 57,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญสง คชชา PR1400064120021 4/12/2563 - -

10258 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสด,ุ รานเต็นท ชลบุร,ี บริษัท สยามโก

ลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)

PR1400064120020 4/12/2563 - -

10259 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อน้ํายาฆาเชื้อ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง รานยาวิศิษฎ เวชภัณฑ ชลบุรี PR1400064120032 7/12/2563 - -

10260 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อตรายางและกระดาษ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR1400064120035 7/12/2563 - -

10261 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อดินปลูกตนไม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สยามการเกษตร PR1400064120040 7/12/2563 - -
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10262 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกระดานฟลิฟชารท 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด PR1400064120031 7/12/2563 - -

10263 ขอความเห็นชอบเสนอซักผาปูโตะ 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ หอมมาลา PR1400064120036 7/12/2563 - -

10264 ขอความเห็นชอบเสนอจางปรับปรุงจุดรับหนังสือ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนมั่น PR1400064120033 7/12/2563 - -

10265 ขอความเห็นชอบจางทําสติ๊กเกอรผานจุดคัดกรอง 22,400.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร PR1400064120039 7/12/2563 - -

10266 ขอความเห็นชอบเสนอสมัครสมาชิกวารสารภาษาตางประเทศ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง GLOBE PUBLICATION PUBLICATION PTE. 

LTD

PR1400064120041 7/12/2563 - -

10267 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย PR1400064120037 7/12/2563 - -

10268 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1400064120038 7/12/2563 - -

10269 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อถังขยะ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) PR1400064120042 8/12/2563 - -

10270 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR1400064120045 8/12/2563 - -

10271 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอยรา วองกิจไพศาลกุล, บริษัท บีทูเอส จํากัด PR1400064120043 8/12/2563 - -

10272 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล ยางงาม, สมคิด เปยมปยอาร,ี ราน

หนังสืออาหารสมอง

PR1400064120046 9/12/2563 - -
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10273 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สถาพรบุคส จํากัด PR1400064120055 15/12/2563 - -

10274 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปนหนึ่งสํานักพิมพ จํากัด, นายประวิทย สุ

วณิชย

PR1400064120052 15/12/2563 - -

10275 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง รานวรรณวิภา,  บริษัท เอบุค บายเอจี กรุป จํากัด PR1400064120053 15/12/2563 - -

10276 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิริยะ ธุรกิจ จํากัด PR1400064120054 15/12/2563 - -

10277 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง แฮตทริก บุคส PR1400064120051 15/12/2563 - -

10278 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกฐานขอมูลออนไลน 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จํากัด(มหาชน) PR1400064120058 16/12/2563 - -

10279 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR1400064120062 16/12/2563 - -

10280 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร สถาบันพัฒนบริหารศาสตร

PR1400064120059 16/12/2563 - -

10281 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล ยางงาม PR1400064120065 16/12/2563 - -

10282 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 82,751.55 82,751.55 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย PR1400064120061 16/12/2563 - -

10283 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง MBOOKS เอ็มบุคส PR1400064120064 16/12/2563 - -
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10284 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง สมคิด เปยมปยชาต,ิ นายพรพิพัฒน เวทการ, ราน

วรรณวิภา, ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,

 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

PR1400064120063 16/12/2563 - -

10285 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง รานหนังสือณัฐกานต, บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด

, นายกําพล ยางงาม

PR1400064120066 17/12/2563 - -

10286 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเกาอี้สํานักงานพนักสูง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร PR1400064120083 25/12/2563 - -

10287 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครืนทร PR1400064120084 25/12/2563 - -

10288 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย PR1400064120082 25/12/2563 - -

10289 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานบุคลากร 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ  คุณสนอง PO1400064120008 30/12/2563 - -

10290 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อดินปลูกตนไม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง สยามการเกษตร PR1400064120098 30/12/2563 - -
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